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Sammendrag 

INTRODUKSJON: Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er en alvorlig sykdom forbundet 

med mange symptomer. Inhalasjonspreparater er førstevalget i behandling av kols. Det er svært 

viktig med korrekt inhalasjonsteknikk for å oppnå symptomlindring og forsinke 

sykdomsprogresjonen ved kols. Studier har vist at ferdigheter og kunnskap om 

inhalasjonsteknikk er dårlig hos personer med kols. 

HENSIKT: Overordnet formål med masteroppgaven var å undersøke om veiledning i bruk av 

inhalasjonslegemidler påvirket symptombyrde målt ved CAT og forbedret inhalasjonsteknikk 

hos personer med kols innlagt på Lungemedisinsk sengepost, Oslo Universitetssykehus, 

Ullevål. I tillegg skulle vi kartlegge pasientpopulasjonen ved sengeposten med hensyn til 

pasientsammensetning, bruk av inhalasjonslegemidler og med et særlig fokus på 

inhalasjonsteknikk.  

METODE: Dette var en randomisert, kontrollert studie utført på Lungemedisinsk sengepost, 

over en periode på fire måneder. Alle deltakerne besvarte kolsvurderingstesten CAT under 

sykehusoppholdet og to måneder etter utskrivelse. Det ble foretatt sjekk av inhalasjonsteknikk 

hos alle deltakerne. Intervensjonsgruppen mottok veiledning i bruk av inhalasjonslegemidler, 

inhalasjonsteknikken ble deretter vurdert på nytt. Veiledningen besto av to samtaler med 

deltakeren under sykehusoppholdet.  

RESULTAT: Totalt ble 40 pasienter inkludert til studien. Studiepopulasjonen hadde generelt 

en alvorlig grad av kols, hvor det var en overvekt av deltakere (68 %) i GOLD-gruppe D. Det 

ble ikke funnet en statistisk signifikant forskjell (p>0,05) i CAT-skår mellom kontroll- og 

intervensjonsgruppen to måneder etter utskrivelse. Ved baseline ble det observert en høy 

forekomst av ikke-tilfredsstillende inhalasjonsteknikk (63% av inhalatorene). Av de 

inhalatorene vi har informasjon om i intervensjonsgruppen ble inhalasjonsteknikken forbedret 

fra 19 % med korrekt teknikk før veiledning til 52 % etter veiledning. Forbedringen i 

inhalasjonsteknikk var ikke statistisk signifikant (p>0,05).  

KONKLUSJON: Vi fant ikke statistisk signifikante effekter av veiledning i bruk av 

inhalasjonslegemidler på endepunktene CAT-skår og inhalasjonsteknikk. Til tross for ikke 

signifikant forskjell ble CAT-skåren hos deltakerne i intervensjonsgruppen redusert med 2 

enheter to måneder etter sykehusoppholdet, mot ingen nedgang i kontrollgruppen. Denne 
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nedgangen kan ha en klinisk betydning for personer med kols. Denne studien illustrer 

viktigheten av ha å fokus på inhalasjonsteknikk hos personer med kols innlagt på sykehus. 

Studien hadde for få deltakere til å kunne konkludere sikker effekt. Større studier trengs for å 

kunne identifisere en sikker effekt. 
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1  Introduksjon 

1.1 Kronisk obstruktiv lungesykdom 

Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) kjennetegnes av vedvarende og progressiv 

luftstrømsobstruksjon som begrenser normal lungefunksjon, og som ikke fullt kan reverseres 

(World Health Organization, 2019). Sykdommen omfatter tre elementer, obstruksjon 

(innsnevring av luftveiene), kronisk bronkitt (kronisk inflammasjon i bronkiene) og emfysem 

(ødeleggelser av alveoler). Disse prosessene gir gradvis høyere luftveismotstand og 

irreversibelt avtagende lungefunksjon, samtidig som det gir økt mengde slim, irritasjon og 

hevelser i luftveiene slik at det etter hvert blir vanskelig å puste (Helsedirektoratet, 2016).Ved 

emfysem blir skilleveggene mellom alveoler ødelagt på grunn av trykkøkning, flere små 

alveoler klapper da sammen til en stor. Dette reduserer diffusjonsarealet for gassutveksling, og 

i framskredne tilfeller medfører det alvorlig svikt i oksygentilførselen (Sand, Sjaastad, and 

Haug (2014). Det er individuelt for personer med kols i hvor stor grad de tre elementene spiller 

inn i deres sykdomsbilde, og det endrer seg over tid (Helsedirektoratet, 2016). 

Kols er i de aller fleste tilfeller en konsekvens av eksponering for skadelige partikler eller 

gasser, som for eksempel tobakksrøyk og forurensinger i arbeidsmiljø. Det er estimert at to 

tredjedeler av personer med kols har en røykeindusert kols (Folkehelseinstituttet (2014). Andre 

årsaker til utvikling av kols er påvirkning av luftforurensninger, arvelig mangel på enzymet 

alfa-1-antitrypsin og astma som barn. Kols kan i stor grad forebygges og sykdomsprosessen 

bremses ved å unngå innånding av skadelige partikler. Personer med kols opplever 

luftveissymptomer som tungpustenhet, langvarig hoste og økt mengde slim (Helsedirektoratet 

(2016).  

En kolssykdom utvikles som regel over flere år, og de fleste med tydelige plager er over 40 år. 

I Norge er det beregnet at i overkant en av tjue personer over 40 år har kols, de fleste har milde 

symptomer og hos mange er ikke sykdommen diagnostisert (Folkehelseinstituttet, 2018). Kols 

medfører betydelig sykelighet og uførhet for den enkelte, og kan være dødelig. Kroniske 

sykdommer i nedre luftveier, hvor kols er den vanligste, var den tredje hyppigste registrerte 

dødsårsaken i Norge i 2016. Innen 2020 er det estimert at kols vil være den tredje viktigste 

dødsårsaken internasjonalt (Helsedirektoratet, 2016). Dessverre ser man i dag at sykdommen 

er underdiagnostisert i hele verden og selv med dagens behandling dør personer av kols (Gross 
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& Barnes, 2017). Medisinsk behandling vil ikke kurere sykdommen, men lindre symptomer, 

bremse progresjonen, øke livskvaliteten og redusere risikoen for død (Helsedirektoratet, 2012). 

1.2 Diagnostikk og bruk av kolsvurderingstester 

Diagnosen kols fastsettes med spirometri og kartlegging av symptomer og risikofaktorer 

(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2018). Ved spirometri testes 

lungefunksjonen. To viktige variabler som måles er det totale luftvolumet en person klarer å 

puste ut etter å ha fylt lungene maksimalt (FVC) og forsert ekspiratorisk volum i løpet av ett 

sekund (FEV1), som er den mengde luft som personen klarer å puste ut i løpet av det første 

sekundet, når man har fylt lungene maksimalt og puster kraftig ut (Skjønsberg (2009). 

Resultatene fra testen rapporteres som en prosentverdi av lungefriske personers kapasitet. 

Kolsdiagnosen stilles ved FEV1 mindre enn 70 % av forventet verdi etter bruk av bronkodilator 

(Helsedirektoratet, 2012). FEV1 gjenspeiler luftveismotstanden og vil alltid være tydelig 

redusert ved kols, ved emfysem vil FVC nesten alltid være redusert og FVC kan være nedsatt 

ved kronisk bronkitt (Sand et al. (2014).  

En inndeling av alvorlighetsgrader hos personer med kols har basert seg på FEV1–verdier, 

inndelt i fire grader, GOLD 1-4, og kan brukes til å si noe om prognosen til den enkelte. Ved 

kartlegging av tegn til kols er røyking, langvarig eksponering for svevestøv eller irriterende 

gasser i for eksempel arbeidsmiljø, vedvarende tung pust, kronisk hoste, oppspytt, hyppige 

bronkitter og luftveisinfeksjoner viktige faktorer (Norsk legemiddelhåndbok, 2016a). 

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Diseases (GOLD) er en internasjonal 

organisasjon, som har utviklet retningslinjer for diagnostikk og behandling av kols. Disse har 

blitt implementert i norsk faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og 

oppfølging av kols (Helsedirektoratet, 2012). Inndelingen av grad av kols benevnes som 

GOLD-gruppe A, B, C og D. Denne inndelingen er basert på FEV1 inndelt i GOLD 1-4, 

symptombyrde og risiko for eksaserbasjoner (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 

Disease (GOLD) (2018), se figur 1.2.1. Målet med en slik inndeling er å kunne individualisere 

behandlingen utfra en bredere vurdering enn lungefunksjonen alene, som tidligere var det man 

i stor grad baserte seg på. Som mål på risiko for eksaserbasjoner brukes antall eksaserbasjoner 

det siste året. For å få et mål på symptombyrde brukes det tester. Det er tre tester som er foreslått 

i norsk faglig retningslinje, British Medical Research Council`s Dyspnea Score (BMRC), 
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Clinical COPD Questionnaire (CCQ) og COPD Assessment test (CAT) (Helsedirektoratet, 

2012). 

CAT er en anerkjent metode som brukes for å få innsikt i hvor stor grad kolssykdommen 

påvirker helserelatert livskvalitet (CAT Development Steering Group, 2012); Global Initiative 

for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) (2018). CAT er utviklet av en internasjonal 

gruppe bestående av lungespesialister, allmennleger og representanter fra 

pasientorganisasjoner. Testen er oppbygd som et spørreskjema bestående av åtte «påstander» 

hvor personer med kols besvarer hver påstand ved å beskrive sin situasjon med et tall fra 0 til 

5. CAT-skår < 10 indikerer lite symptomer, skår ≥ 10 indikerer tydelige plager. Hos personer 

med alvorlig grad av kols ses ofte verdier på over 20-25 poeng. I norsk faglig retningslinje er 

det en sterk anbefaling å bruke kolsvurderingsskjema i oppfølgingen av personer med kols. I 

følge styringsgruppen bak CAT bør testen tas med 2-3 måneders mellomrom for å kunne se en 

endring i CAT-skår av en intervensjon, for eksempel ved endringer i inhalasjonslegemidler 

(CAT Development Steering Group, 2012; Helsedirektoratet, 2012).  
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Figur 1.2.1: Inndelingen i GOLD grupper A-D etter FEV1-verdier, symptombyrde og risiko for 

eksaserbasjoner. Figuren er hentet fra Nasjonal faglig retningslinje om kols side 27, og 

forenklet av student (Helsedirektoratet, 2012).  

1.3 Å leve med kols 

Det å leve med en kolsdiagnose er svært individuelt og i stor grad avhengig av 

alvorlighetsgraden til sykdommen og hvor god sykdomskontroll den enkelte har. Det kan 

variere fra ukomplisert kols til svært alvorlig kols med funksjonstap og uførhet. En kolssykdom 

vil forverres over tid og føre til redusert lungefunksjon og økt grad av dyspné (Landsforeningen 

for hjerte- og lungesyke, 2014). Det vanligste problemet som personer med kols oppgir er 
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dyspné. Dyspné påvirker evnen til å være i fysisk aktivitet og kan utløse panikk og angstanfall 

(Jarab, Alefishat, Mukattash, Alzoubi, & Pinto, 2018).  

En kolsdiagnose medfører langvarige helseutfordringer, og for personer med kols er et viktig 

tiltak å gjennomføre betydelige livsstilsendringer (Melsom, Skjørten, and Pedersen (2015). For 

å oppnå dette er lungerehabiliteringsprogram et anerkjent og veldokumentert tiltak (Global 

Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) (2018). Et slikt program tar hensyn 

til den enkeltes sykdomsbilde og målene blir individuelt tilpasset. De viktigste 

livsstilsendringene er røykeslutt og fysisk aktivitet. I tillegg er behandlingsplan, ernæring, 

behov for vaksine, opplæring om legemidler og takling av sykdom viktige momenter 

(Helsedirektoratet, 2012); Melsom et al. (2015). Studier har vist at lungerehabilitering fører til 

mindre dyspné, bedret fysisk kapasitet, bedret livskvalitet og redusert forbruk av helsetjenester 

og sykemeldinger. Lungerehabilitering er derfor nyttig for personer med kols og 

samfunnsøkonomisk (Melsom et al. (2015).  

Organisasjonen Global Burden of Diseases (GBD) estimerer byrden av et helseproblem i 

befolkningen definert som Disability-Adjusted Life Year (DALY). DALY er et mål på 

sykdomsbyrden i en befolkning basert på parameterne sykelighet og dødelighet. GBD 

rapporterte i 2018 at kols var på femteplass internasjonalt når det gjaldt årsak til tap av DALYs, 

og i USA samme år var kols nummer to, mens iskemisk hjertesykdom var på førsteplass (Global 

Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2018). 

Flere personer med kols opplever eksaserbasjoner (forverringer) av kolssykdommen, det er en 

tilstand med økt tung pust, hoste, oppspytt med eller uten farge, piping i brystet og/eller andre 

symptomer fra øvre og nedre luftveier (Helsedirektoratet, 2012). Alvorlige eksaserbasjoner er 

blant personer med kols den hyppigste årsaken til sykehusinnleggelser på grunn av sykdommer 

i respirasjonsorganene (Folkehelseinstituttet, 2014). De fleste eksaserbasjonene behandles 

utenfor sykehus og skyldes i mange tilfeller infeksjoner, ikke optimal behandling eller økt 

luftforurensning. En eksaserbasjon er en alvorlig hendelse i sykdomsforløpet da 

lungefunksjonen kan bli permanent svekket, og det kan ta opp mot to til tre måneder å restituere 

seg helt (Melsom et al. (2015). Det er også vist at én av fem som legges inn på sykehus med 

kolseksaserbasjon dør i løpet av de to første årene etter innleggelsen (Folkehelseinstituttet 

(2014).  

Det ses tydelige tendenser til gjentagende sykehusinnleggelser for de personene med mest 

alvorlig sykdomsgrad, spesielt i forbindelse med influensa og luftveisinfeksjoner 
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(Folkehelseinstituttet, 2014, 2018). I 2015 var det om lag 11 000 innleggelser til sykehus 

grunnet kolseksaserbasjoner, av disse ble nesten en tredjedel innlagt på nytt innen 30 dager 

(Folkehelseinstituttet (2014). Personer med hyppige eksaserbasjoner har dårligere prognose og 

skal følges opp for å unngå fremtidige eksaserbasjoner (Helsedirektoratet, 2012).  

Personer med kols har ofte andre sykdommer eller plager samtidig som kan komplisere 

sykdomsbildet. Vanlige komorbiditeter (samtidige sykdommer) hos personer med kols er 

hjerte- og karsykdommer, lungekreft, anemi, vekttap, muskeltap, osteoporose, diabetes, 

søvnforstyrrelser, depresjon og angst (Barnes & Celli, 2009). Disse sykdommene kan settes i 

sammenheng med kols ved faktorene røyking, dårlig kosthold, inaktivitet, høyt alkoholforbruk, 

strukturelle forandringer i lungene og inflammasjon (Barnes & Celli, 2009; Global Initiative 

for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2018).   

1.4 Medikamentell behandling av kols 

Målet for behandling av kols er symptomlindring, forsinket sykdomsprogresjon, bedret fysisk 

belastningskapasitet, økt livskvalitet og redusert antall og alvorlighetsgrad av forverringer 

(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2018). Den medisinske 

behandlingen velges på bakgrunn av alvorlighetsgrad og symptombyrde hos den enkelte 

pasient. Inhalasjonslegemidler er førstevalget for behandling av kols, ved inhalasjon får man 

raskt levert legemidlet direkte til lungene hvor man får en høy lokal konsentrasjon og med 

mindre risiko for systemiske bivirkninger, sammenliknet med legemidler som virker systemisk 

(Helsedirektoratet, 2012; Kolberg & Holt, 2014).  

1.4.1 Virkestoffer  

Det er tre virkestoffgrupper blant inhalasjonslegemidlene i Norge, beta-2-agonister, 

muskarinerge antagonister og inhalasjonsglukokortikoider (ICS). Beta-2-agonister virker ved å 

stimulere adrenerge beta-2-reseptorer i glattmuskulatur. Stimuli relakserer 

bronkialmuskulaturen, slik at det blir lettere å puste. I tillegg hemmes mediatorfrigjøring, 

karpermeabiliteten reduseres og den mukociliære transporten stimuleres.  Muskarinerge 

antagonister virker bronkodilaterende med en spasmolytisk effekt. De opphever 

sammentrekning av glattmuskulatur i bronkiene ved å blokkere kolinerge reseptorer (Ritter, 

Flower, Henderson, and Rang (2012).  
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Beta-2-agonister deles inn i korttidsvirkende (short acting beta agonists, SABA) og 

langtidsvirkende (long acting beta agonists, LABA). Tilsvarende for muskarinerge 

antagonister, korttidsvirkende (short acting muscarinic antagonists, SAMA) og 

langtidsvirkende (long acting muscarinic antagonists, LAMA). De korttidsvirkende virker etter 

få minutter og har effekt i 4-6 timer, mens langtidsvirkende virker etter 10-20 minutter og varer 

i 12-24 timer avhengig av virkestoff (Norsk legemiddelhåndbok, 2016b; Ritter et al., 2012). 

ICS har lokal antiinflammatorisk effekt i bronkiene, virker ved å redusere formasjon av 

cytokiner og hindre aktivering av inflammasjonsceller. ICS gir redusert slimdannelse og 

hevelse i luftveiene slik at det blir lettere å puste. ICS brukes forebyggende, også i symptomfrie 

perioder, og den maksimale effekten inntrer etter noen ukers regelmessig bruk (Norsk 

legemiddelhåndbok, 2016b); Ritter et al. (2012). 

Kombinasjonspreparater inneholder flere virkestoffer i en inhalator. Det finnes i dag tre grupper 

av slike medikamenter, LABA i kombinasjon med LAMA, LABA i kombinasjon med ICS, og 

trippelkombinasjon av LABA, LAMA og ICS (Norsk legemiddelhåndbok, 2017). 

Kombinasjonspreparater forenkler legemiddelregime og kan bidra til å økt etterlevelsen av 

behandlingen (Vidhya, Samuel, and Jacob (2018). Trippelbehandling (i studien ble preparatet 

Trimbow® brukt) har vist bedre klinisk effekt enn kombinasjonsbehandling av ICS og LABA 

hos personer med kols (Gross & Barnes, 2017). 

1.4.2 Inhalatortyper 

For levering av legemidler direkte til lungene brukes inhalatorer eller forstøver.  

Forstøverapparat omdanner medikamentoppløsningen til aerosol ved hjelp av lufttrykk eller 

ultralyd, og er godt egnet for barn og eldre (Kolberg & Holt, 2014). Hovedtypene av inhalatorer 

er sprayaerosoler, Respimat® (engelsk: soft mist inhaler) og tørrstoffinhalator. 

Sprayaerosoler består av en beholder med legemiddel som er i oppløsning eller suspensjon. Ved 

utløsning av dose blir legemidlet presset ut i aersolform ved hjelp av drivgass. Personen skal 

inhalere rolig og sakte slik at legemidlet føres ned i lungene. Fordelen med sprayaerosol er det 

lave kravet til inhalasjonskraft, men de oppfattes generelt som vanskelige å bruke, også etter 

opplæring. Vanlige feil ved bruk av sprayaerosoler er for kraftig inhalasjon og utfordringer med 

koordinering av innpust og utløsning av dose.  Bruk av inhalasjonskammer kan lette disse 

problemene. Kammeret fungerer som et reservoar for legemidlet etter utløsing av dose og 
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personen kan puste rolig inn og ut. Det finnes også sprayaerosoler som utløser en dose 

automatisk når man inhalerer fra inhalatoren, slike kalles Autohaler®. Ved Autohaler® må man 

inhalere kraftig nok til å utløse dosen, og man unngår koordineringsproblemer (Dhand, 

Cavanaugh, & Skolnik, 2018; Kolberg & Holt, 2014).  

Respimat® kan betraktes som en håndholdt forstøver. Ved aktivering genereres en aerosolsky 

ved at en oppløsning med virkestoff presses gjennom et finporet filter. Denne aerosolskyen 

frisettes med betydelige lavere hastighet enn sprayaerosolene samtidig som den avgis over 

lengre tid. Dette medfører mindre krav til koordinering av doseutløsning og innpust enn for 

aerosoler. Det er dog sett vanskeligheter med klargjøring av inhalatoren da det settes krav til 

grepsstyke, særlig ved første gangs bruk når patronen skal settes inn i inhalatoren (Dhand et al., 

2018; Kolberg & Holt, 2014). 

Det finnes flere typer tøffstoffinhalatorer som alle er bygget opp på samme prinsipp. Inhalatoren 

inneholder ofte flere doser og personen utløser dosen selv ved hjelp av egen innpust, og 

legemidlet leveres til lungene som tørre partikler. Tørrstoffinhalatorer er spesielt følsomme for 

fukt da partiklene kan aggregere, det er derfor svært viktig at personen ikke puster inn i 

inhalatoren eller utsetter den for fukt. Personen må ha nok inspiratoriskkraft, hvor kraftig 

innpust som er nødvendig varierer mellom de ulike inhalatortypene. Tørrstoffinhalatorer kan 

derfor være uegnet for personer med moderat til alvorlig kols, da de ofte har problemer med å 

generere stor nok inhalasjonskraft i forhold til det som kreves (Dhand et al., 2018; Kolberg & 

Holt, 2014).  

Det som i praksis ofte skiller tørrstoffinhalatorene fra hverandre er måten å klargjøre 

inhalatoren på. Noen tørrstoffinhalatorer klargjøres ved å åpne beskyttelseshetten, dette gjelder 

for Ellipta®, Nexthaler® og Spiromax®. For andre må det fysisk trykkes ned en knapp, 

Easyhaler® og Genuair®. Ved bruk av Diskus® må inhalatoren åpnes og hendelen skyves ned, 

mens Turbuhaler® og Twisthaler® klargjøres ved å vri om dreieskiven. Breezhaler® og 

HandiHaler® må lades med en ny kapsel for hver dose. Forspiro® er også formulert som 

kapsler, men har et flerdosereservoar, slik at man for hver dose åpner munnstykket for å lade 

en ny dose. Kapslene er pakket inn i blisterpakning, slik at blisteret må kastes etter bruk (Dhand 

et al., 2018; Kolberg & Holt, 2014). 
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1.4.3 Retningslinjer 

Inhalasjonsbehandling er førstevalg for personer med kols som trenger legemidler og som kan 

inhalere (Helsedirektoratet, 2012). Valg av medikamentell behandling gjøres på bakgrunn av 

GOLD-gruppe, se figur 1.4.3 for anbefalt oppstarts behandling (Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease (GOLD), 2018). Videre må effekten av farmakologisk behandling 

vurderes. Uavhengig av GOLD-gruppe anbefales det å vurdere behov for tilleggsbehandling 

med korttidsvirkende bronkodialator ved behov, og årlig influensavaksine bør gis 

(Helsedirektoratet, 2012).  

≥ 2 eksaserbasjoner eller ≥ 1 
eksaserbasjon som førte til 
sykehusinnleggelse siste 12 
månedene 

Gruppe C 

 

LAMA 

Gruppe D  

LAMA eller  

LAMA+LABA* eller  

ICS + LABA 

< 1 eksaserbasjon som ikke 

førte til sykehusinnleggelse 

siste 12 måneder 

Gruppe A 

 

Bronkodialtor 

Gruppe B 

Langtidsvirkende 

bronkodialtor 

(LABA eller LAMA) 

  BMRC < 2 

CAT < 10 

CCQ <1 

BMRC ≥ 2 

CAT ≥ 10 

CCQ ≥ 1 

Figur 1.4.3: Inndeling i GOLD-gruppene A-D med tilhørende anbefalt farmakologisk 

behandling ved oppstart. Figuren ble hentet fra GOLD rapporten 2019 side 92 og oversatt til 

norsk av student (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2018).  

*Vurder om høy symptombyrde (CAT>20), **LABA= long acting beta agonists, LAMA= long 

acting muscarinic antagonists og ICS=inhaled corticosteroid. 

1.5 Etterlevelse 

Begrepet etterlevelse brukes for å beskrive hvorvidt legemiddelbruker følger legens 

forskrivning og råd om et medikamentregime (Zeineb (2017). Det innebærer personens adferd, 

om legemiddelbruker faktisk tar medisiner eller gjennomfører livsstilsendringer som tilsvarer 

avtalene med eller rådene fra helsepersonell (World Health Organization (WHO), 2003). Dårlig 

etterlevelse kan ha bevisste, ubevisste eller ufrivillige årsaker. I studier skilles det ofte mellom 

pasient-nære årsaker for eksempel personens egen oppfattelse og forventning om medisinering 

og sykdommen, kognitiv funksjon, evne til å bruke inhalatoren, komorbiditeter og psykologiske 

faktorer som depresjon og frykt for bivirkninger. Årsaker knyttet til forskriver er forordning av 

legemiddelregime, polyfarmasi og bivirkninger, eller samfunnsmessige årsaker slik som 

forholdet mellom pasient og forskriver eller annet helsepersonell, tilgjengelighet og kostnader 

av medisiner, opplæring i bruk av inhalatorer og oppfølging (Rogliani, Ora, Puxeddu, Matera, 
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and Cazzola (2017). I studier blir ofte grad av etterlevelse angitt i prosenter, lav etterlevelse 

defineres som under 80 % av forskrevet mengde og høy etterlevelse er 80 % eller høyere (World 

Health Organization (WHO), 2003). En høy etterlevelse hos personer med kols er signifikant 

assosiert med redusert symptomer, forbruk av helsetjenester, kostnader og redusert risiko for 

sykehusinnleggelser grunnet kols-eksaserbasjoner og død (Bryant et al., 2013; Rogliani et al., 

2017; Vestbo et al., 2009).  

Det angis i studier at opptil 41 % til 57 % av personer med kols har en lav etterlevelse til 

inhalasjonslegemidler (Abdulsalim et al., 2018; Bryant et al., 2013). Grad av etterlevelse ser ut 

til å være like lav uavhengig av inhalatortype ved kols. De vanligste årsakene til lav etterlevelse 

er knyttet til komplekst legemiddelregime, for lavt forbruk av inhalasjonslegemidler i forhold 

til forskrevet mengde, et overforbruk av inhalasjonslegemidler ved forverringer av 

tungpustenhet og dårlig inhalasjonsteknikk. Samtidig er flere ulike inhalatortyper, mangelfull 

kunnskap eller dårlig forståelse for kolssykdommen og tilhørende behandling, forvirring 

omkring forskrevet legemiddelregimet, glemsomhet, likegyldighet og depresjon viktige 

faktorer. For noen personer kan det være utfordrende å håndtere inhalatoren grunnet nedsatt 

syn og redusert finmotorikk (Belleudi et al., 2016; Kaplan & Price, 2018; Rogliani et al., 2017). 

De som oftest avslutter inhalasjonsbehandlingen er de som opplever manglende effekt og de 

med flere ulike inhalatortyper (Abdulsalim et al., 2018; Kaplan & Price, 2018). Samtidig er det 

sett en tendens til avslutning av behandling når personer med kols føler seg bedre, men også 

ved forverringer (Abdulsalim et al., 2018).  

Samarbeid og kommunikasjon mellom pasient og lege eller farmasøyt er ansett som et kritisk 

punkt for å oppnå god etterlevelse (Abdulsalim et al., 2018; Rogliani et al., 2017). En kontrollert 

randomisert studie fra 2017 evaluerte effekten av intervensjon utført av klinisk farmasøyt på 

etterlevelse hos personer med kols. Studiepopulasjonen besto av 260 pasienter som var innlagt 

på sykehus i rekrutteringperioden og ble fulgt over 24 måneder med en MAQ (Morisky, Green 

and Levine Medication Adherence Questionnaire) hver 6. måned. Intervensjonsgruppen fikk 

opplæring på sykehuset av farmasøyt i temaene røykeslutt, fysisk aktivitet, etterlevelse og 

korrekt bruk av inhalatorer. Farmasøyt vurderte også om pasienter hadde behov for regelmessig 

oppfølging hos poliklinikken. Andel personer med høy etterlevelse var signifikant høyere hos 

intervensjonsgruppen etter 24 måneder enn hos kontrollgruppen. I intervensjonsgruppen økte 

etterlevelsen fra 48,5% ved baseline til 80,8 %. Hos kontrollgruppen var endringen fra 47,7% 

til 49% etter 24 måneder (Abdulsalim et al., 2018).  
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1.6 Inhalasjonsteknikk 

Tilfredsstillende inhalasjonsteknikk er en forutsetning for effektiv inhalasjonsbehandling. 

Korrekt inhalasjonsteknikk gir rask deponering av legemidlet direkte til virkestedet på en sikker 

og effektiv måte (Kolberg & Holt, 2014). Ved feil inhalasjonsteknikk vil ikke legemidlet i like 

stor grad deponeres i lungene, og det medfører redusert effekt, samtidig som den antatte 

sikkerheten omkring legemidlet ikke kan antas (Hesselink, Penninx, Wijnhoven, Kriegsman, & 

van Eijk, 2001). Faktorer som kan påvirke bruk av inhalator er fysiske problemer som redusert 

finmotorikk (skjelvinger) og inhalasjonskraft, eller psykiske eller kognitive årsaker som dårlig 

hukommelse, redusert evne til læring, og pasientens egne preferanser og oppfattelse av 

inhalatoren (Kaplan & Price, 2018). Feil bruk av inhalatorer har blitt satt i sammenheng med 

dårlig sykdomskontroll (Melani et al., 2011). Dette øker risikoen for unødvendig forverring av 

sykdommen, bruk av helsetjenester og kostnader (Osman, 2006). 

Flere studier viser at en stor andel av personer med kols bruker inhalatorer feil (Kolberg & Holt, 

2014), studier viser at opptil 50 % - 100 % av personer med astma og kols gjør minst en feil 

under inhalasjon av legemiddel. For aerosoler var frekvensen for minst en feil på 86,8%, mens 

for tørrstoffinhalatorer 60,9 % (Chrystyn et al., 2017). En studie fra norske apotek i 2016 viste 

at 7 av 10 astma- og kolspasienter brukte inhalasjonslegemidlene sine feil. I denne studien ble 

det gitt veiledning av farmasøyt til alle inkluderte pasienter, og rett etter veiledning i apoteket 

var det 9 av 10 som hadde en korrekt inhalasjonsteknikk. Korrekt inhalasjonsteknikk var i denne 

studien definert som ingen kritiske feil. Tre måneder etter inhalasjonsveiledning var det cirka 8 

av 10 som fortsatt viste korrekt inhalasjonsteknikk (Apotekforeningen, 2018).  En 

kartleggingsstudie fra medisinsk avdeling på Ålesund sykehus fra 2014 rapporterte at 46,5% av 

astma- og kolspasientene hadde middels eller dårlig inhalasjonsteknikk  (Buset, 2014).  

En oversiktsartikkel fra 2018 oppgir de vanligste feilene ved bruk av inhalatorer. Det er stor 

spredning i hvilke feil som utføres. De vanligste feilene uavhengig av inhalatortype er å ikke 

puste ut før inhalasjon, ikke holde pusten i 5-10 sekunder etter inhalasjon og feil posisjon av 

hode, hake og overkropp under inhalasjon (Vidhya et al., 2018). En metaanalyse fra 2017 har 

oppsummerte de vanligste feilene etter inhalatortype. For aerosoler er de vanligste feilene å 

ikke riste inhalatoren før bruk, å ikke tømme lungene for luft før inhalasjon, å inhalere for 

kraftig og å ikke holde pusten lenge nok etter inhalasjon. Tilsvarende for tørrstoffinhalatorer er 

de vanligste feilene å puste inn i munnstykket til inhalatoren, ikke puste godt nok ut før 

inhalasjon, ikke inhalere kraftig og dypt nok, og ikke holde pusten etter inhalasjon. For 
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Respimat® er det ofte sett problemer med klargjøring av inhalatoren og at de ikke inhalerer 

lenge nok (Chrystyn et al., 2017).  

1.7 Inhalasjonsveiledning 

I Norge er «Inhalasjonsveiledning» en standardisert veiledningstjeneste som er offentlig 

finansiert og gjennomføres på apotek. Tjenesten ble utviklet av Apokus etter oppdrag fra 

Apotekforeningen og vedtatt innført som en prøveordning i norske apotek fra 1.mars 2016 av 

helse- og omsorgsdepartementet (Apokus, 2018). Veiledning tilbys til alle astma- og 

kolspasienter som bruker inhalasjonsmedisiner. Målet er å sikre korrekt bruk av inhalatorer for 

å bidra til god sykdomskontroll og at pasientene får fullt utbytte av sin inhalasjonsmedisin 

(Apotekforeningen, 2016). 

Tjenesten omfatter personlig veiledning av en farmasøyt som har vært gjennom et standardisert 

opplæringsprogram. Farmasøyten observerer først inhalasjonsteknikk til vedkommende og gir 

eventuelt korrigerende råd i samsvar med systematiske sjekklister. Dersom vedkommende har 

fått en ny inhalator gir farmasøyten opplæring først. I tillegg gis det informasjon om rengjøring, 

hvordan man kan se når inhalatoren er tom, oppbevaring og munnhygiene, farmasøyten 

forsikrer seg og om at vedkommende eller pårørende har forståelse for når medisinen skal tas. 

Tjenesten har vært tenkt til å være spesielt nyttig for nye brukere, eksisterende brukere som er 

usikre på bruken eller opplever dårlig effekt og foreldre eller pårørende til barn som bruker 

inhalasjonslegemidler (Apotekforeningen, 2016). 

Mangel på opplæring er assosiert med feilbruk av inhalatoren hos personer med astma og kols. 

Det er vist at i situasjoner hvor pasienten blir bedt om å demonstrere hvordan de bruker 

inhalatoren etter å ha mottatt instruksjon fra helsepersonell er spesielt effektivt når man gir 

pasientopplæring (Dhand et al., 2018; Klijn et al., 2017). De personene som fikk flere 

veiledninger i inhalasjonsteknikk hadde over tid bedre inhalasjonsteknikk sammenliknet med 

de som kun fikk en inhalasjonsveiledning (Klijn et al., 2017). Det er derfor behov for å sjekke 

inhalasjonsteknikk og gi opplæring gjentatte ganger for å sikre korrekt bruk over lengre tid 

(Dhand et al., 2018; Klijn et al., 2017)  

Klijn et al. 2017 har foretatt en systematisk oversiktsartikkel, og rapporterer at dersom 

deltakerne hadde en dårlig inhalasjonsteknikk i utgangspunktet eller om man observerer 

forskjell i inhalasjonsteknikk kort tid etter veiledningen vil man ha større mulighet for å vise 

effekt av veiledning i inhalasjonsteknikk. I tillegg har studier utført på poliklinikker vist en 
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tendens til bedre resultater i forhold studier som har blitt utført på apotek og sykehus. Andre 

faktorer som astma eller kolssykdom, gruppeundervisning eller individuell opplæring, varighet 

på opplæringen og inhalatortype har ikke blitt vist at påvirker effekten av inhalasjonsveiledning. 

Inhalasjonsveiledning forbedrer inhalasjonsteknikk, hvert fall på kort sikt, men det er behov for 

studier som følger pasienter over lengre tid og som har kliniske relevante endepunkt og som 

studerer kostnadseffektivitet (Klijn et al., 2017).    

Flertallet av studiene som ble inkludert i oversiktsartikkelen til Klijn et al. 2017 viste gunstige 

resultater med tanke på inhalasjonsteknikk, livskvalitet, lungefunksjon, symptomer og bruk av 

helsetjenester. Livskvalitet var det endepunktet som ga mest varierende resultater mellom de 

inkluderte studiene.  Forfatterne trekker også frem at bevisgrunnlaget for intervensjoner om 

opplæring i inhalasjonsteknikk hos personer med kols er mindre i forhold til for personer med 

astma. Samtidig har frekvensen på feil inhalasjonsteknikk hos personer med kols ikke blitt 

redusert over de siste årene (Klijn et al., 2017). 

Evalueringen av inhalasjonsveiledningstjenesten i norske apotek viste som tidligere nevnt en 

signifikant bedring i inhalasjonsteknikk hos astma- og kolspasienter. Samtidig ble tjenesten 

godt tatt imot av både pasienter og farmasøyter (Ruud, Ronningen, Faksvag, Ariansen, & 

Hovland, 2018). Det er en studie fra USA som undersøkte effekten av å gi inhalasjonsveiledning 

til kolspasienter innlagt på sykehus med reinnleggelser som effektmål. Resultatene viste en 

signifikant redusering i antall reinnleggelser til sykehus og akuttmottak (Russo et al., 2017). 

Det er også vist at å forsikre seg om at pasienter har tilgang på de nødvendige 

inhalasjonslegemidlene sine ved utskrivelse fra sykehus reduserer frekvensen på reinnleggelser 

(Blee, Roux, Gautreaux, Sherer, & Garey, 2015). 

Det foreligger få studier som undersøker effekt av veiledning i bruk av inhalasjonslegemidler 

til kolspasienter innlagt på sykehus, og etter studentens kjennskap ingen fra Norge. Det er derfor 

behov for å undersøke effekten av veiledning i inhalasjonsteknikk hos personer med kols 

innlagt på norske sykehus. Dårlig inhalasjonsteknikk har blitt satt i sammenheng med dårligere 

sykdomskontroll, dermed er det relevant å undersøke om forbedret inhalasjonsteknikk kan 

påvirke symptombyrde målt ved CAT (Melani et al., 2011). I norske apotek har veiledning i 

bruk av inhalasjonslegemidler vist signifikant bedring i inhalasjonsteknikk (Ruud et al., 2018). 

Utenlandske studier har også vist at veiledning gir signifikant bedring i inhalasjonsteknikk 

(Klijn et al., 2017). Samtidig viser en studie redusert frekvens av reinnleggelser for 
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pasientgruppen (Russo et al., 2017). Det er derfor aktuelt å undersøke om de samme effektene 

inntrer hos norske kolspasienter innlagt på sykehus.  
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2  Hensikt 
Denne masteroppgaven ved Sykehusapotekene HF (Farmasøytiske Tjenester) avd. Ullevål var 

en del av et større prosjekt. Hensikten med den overordnete pilotstudien var å undersøke om 

veiledning i bruk av inhalasjonslegemidler gitt til kolspasienter som var innlagt på 

Lungemedisinsk sengepost ved Ullevål sykehus, kunne påvirke risiko for reinnleggelser og 

pasientrapportert kolsvurderingstest. Studien var en randomisert, kontrollert pilotstudie. Det 

primære endepunktet var tid til første reinnleggelse, og de sekundære endepunktene var andel 

reinlagte etter tre måneder og endring i pasientrapportert kolsvurderingstest.  

I denne masteroppgaven rapporteres veiledningens effekt på pasientrapportert 

kolsvurderingstest og inhalasjonsteknikk. I tillegg var det ønskelig beskrive sengepostens 

kolspasientpopulasjon, pasientens bruk av inhalasjonslegemidler, pasientens 

inhalasjonsbehandling i forhold til oppgitt grad av kols og med et særlig fokus på 

inhalasjonsteknikk. 

En annen masteroppgave i prosjektet hadde som hensikt å rapportere forskjell i andel reinlagte 

kolspasienter etter tre måneder mellom kontroll- og intervensjonsgruppen. Samt evaluere 

hvordan intervensjonen fungerte på sengeposten på bakgrunn av pasientenes og 

masterstudentenes erfaringer. 

Hovedstudiens primære endepunkt, tid til første reinnleggelse, lar seg ikke besvare i løpet av 

tiden som står til rådighet for en masteroppgave. Det vil hentes ut data fra Norsk Pasientregister 

ett år etter at siste pasient ble utskrevet. Resultatene fra hovedstudien vil brukes til planlegging 

av fremtidige effektstudier.  
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3  Metode 

3.1 Studiedesign og tidsperiode  

Dette er en randomisert, kontrollert pilotstudie som skal evaluere en ikke-farmakologisk 

intervensjon. Pasienter ble inkludert i perioden 26.september 2018 til 31. januar 2019. 

Intervensjonen i studien var å gi veiledning i bruk av inhalasjonslegemidler til kolspasienter 

som var innlagt på Lungemedisinsk sengepost ved Ullevål sykehus. Veiledningen besto av to 

samtaler med deltakerne under sykehusoppholdet. I sammenheng med den siste samtalen fikk 

deltakerne tilbud om å få utdelt nødvendige inhalasjonslegemidler før utskrivning fra 

sykehuset. Hensikten var å undersøke om veiledningen påvirket symptombyrde og 

inhalasjonsteknikk hos personer med kols.  

3.2 Studiepopulasjon og samtykke 

Pasientene kunne inkluderes i studien dersom de:  

 Var innlagt på Lungemedisinsk sengepost ved Ullevål sykehus 

 Hadde kols som bi- eller hoveddiagnose  

 Brukte inhalatorer i behandling av kols  

 Håndterte inhalatoren selv (kunne ha enklere bistand, f.eks hjelp til å vri om 

dreieskiven)  

 Kunne gi signert informert samtykke  

Pasientene ble ekskludert fra studien dersom de:  

 Hadde smittevernstiltak (for eksempel dråpe- og luftsmitteregimer)  

 Kun brukte forstøver som inhalasjonsbehandling   

 Ikke var folkeregistrert i Norge 

 Hadde vært inkludert i studien tidligere 

Aktuelle pasienter ble muntlig og skriftlig informert om omfanget og hvilke tillatelser de ga 

ved å delta i studien. Dersom det var usikkert hvorvidt en pasient var samtykkekompetent ble 

behandlende lege ved sengeposten forespurt. 
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3.3 Utvalgsstørrelse for studien  

Størrelsen på studiepopulasjonen ble valgt på bakgrunn av å kunne estimere en effekt av 

intervensjonen med risiko for reinnleggelser som primærendepunkt. Beregningen av 

utvalgsstørrelse har i stor grad vært basert på resultatene fra en retrospektiv observasjonsstudie 

fra USA i 2017 (Russo et al., 2017). Denne studien undersøkte om kolspasienter som oppsøkte 

eksaserbasjonsklinikk og fikk «care coordination» hadde lavere andel reinlagte etter 30 og 90 

dager sammenliknet med kolspasienter som ikke oppsøkte slike steder. På 

eksaserbasjonsklinikken fikk pasientene tverrfaglig utredning og opplæring i blant annet 

inhalasjonsteknikk innen en uke etter utskrivning fra sykehus. Rådgivningen var relatert til 

lungerehabilitering, inhalasjonsteknikk, røykeslutt og vaksinasjon. Begrepet «care 

coordination» betydde at pasienten fikk oppfølging av en «respiratorisk terapeut» som fulgte 

pasienten opp under sykehusinnleggelsen og 30 dager etter utskrivning. 

Studiepopulasjonen til Russo et. al. var delt inn i fire grupper, pasienter som kun oppsøkte 

eksaserbasjonsklinikk, pasienter som kun fikk «care coordination», pasienter som både 

oppsøkte eksaserbasjonsklinikk og mottok «care coordination», og en kontrollgruppe som ikke 

deltok på noe til tross for innkalling.  

Utenom studien til Russo et. al. var det få studier som kan sammenliknes med vår pilotstudie, 

ettersom få studier har undersøkt inhalasjonsveiledning utført på sykehus med reinnleggelse 

som effektmål. Det ble antatt at gruppen som mottok «care coordination» i Russo et al. tilsvarte 

vår intervensjonsgruppe, og at kontrollgruppene tilsvarte hverandre. Det ble valgt 80 % 

teststyrke og 5 % signifikansnivå, ut fra resultatene fra Russo et al., og det tilsa et behov for 

totalt 40 pasienter i vår studie for å kunne oppnå en tilsvarende effekt på endepunktet andel 

reinlagte etter tre måneder og ett år.  

Da det var usikkerhet knyttet til likhet mellom intervensjonene i Russo et al. og vår pilotstudie 

var dette et noe usikkert estimat. Det understrekes derfor at dette var en pilotstudie, hvor 

resultatene ville kunne gi mer informasjon til å beregne utvalgsstørrelse for fremtidige 

effektstudier. Statistikk hentet fra Lungemedisinsk sengepost ved Ullevål sykehus tilsa at vi 

kunne forvente å rekruttere minst 50 pasienter. Dette ble ansett som et tilstrekkelig antall for 

pilotstudien. 
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3.4 Gjennomføring av studien 

Pasienter som oppfylte inklusjonskravene ble forespurt om deltagelse i studien. Inklusjons og 

eksklusjonskriteriene er beskrevet ovenfor under 3.2. Studentene deltok på avdelingens 

«tavlemøte» alle hverdager. Under tavlemøtene ble pasientenes videre opphold diskutert, og 

studentene fikk innspill om hvilke pasienter som var aktuelle for inklusjon. I situasjoner hvor 

det var flere aktuelle pasienter ble de nyeste pasientene prioritert først. Pasienter som ønsket å 

delta undertegnet et informert og skriftlig samtykke (vedlegg 1). Videre ble deltakerne fulgt 

opp av masterstudentene som vist i figur 3.4.  

3.4.1 Registrert informasjon om alle deltakerne 

For alle deltakerne ble relevant pasientinformasjon innhentet fra DIPS® (Den elektroniske 

pasientjournalen, EPJ) og fra samtaler med deltagerne, se tabell 3.4.1. Masterstudentene hadde 

en såkalt «forskertilgang» til DIPS®. Det ble opprettet en forskermappe innad i DIPS som kun 

de to masterstudentene, samarbeidende overlege og forskningsansvarlig ved avdelingen hadde 

tilgang til. Sykepleier eller klinisk farmasøyt ved avdelingen sørget for at studentene fikk 

tilgang til den enkelte pasients journal etter at samtykket var undertegnet. 

Tabell 3.4.1: Karakteristika som ble registrert for alle deltakerne i studien  

Variabel Kilde 

Alder Innkomstjournal (EPJ) 

Kjønn Innkomstjournal (EPJ) 

Morsmål Innkomstjournal (EPJ)  

Boforhold Innkomstjournal (EPJ) 

OUS er deltagernes lokalsykehus  EPJ eller pasienten selv 

Grad av bistand EPJ og pasienten selv 

Multidose EPJ og pasienten selv  

Grad av kols 

Innkomstjournal og epikrise (EPJ) eller 

behandlende lege om behov 

Komorbiditeter  Kun EPJ  

Antall legemidler i bruk Innkomstjournal (EPJ) og Metavision 

Innleggelsesdato Innkomstjournal (EPJ) 

Innleggelsesårsak Innkomstjournal og epikrise (EPJ) 

Antall innleggelser de siste 12 månedene Historikk i EPJ 

Antall innleggelser som skyldes kols-

forverring de siste 12 månedene 

Historikk i EPJ  

*EPJ=elektronisk pasientjournal 
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Figur 3.4: Skjematisk fremstilling av hvordan studien ble gjennomført 

*CAT=COPD Assessment test 
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3.4.2 Legemiddelsamstemming  

For alle deltakere ble inhalasjonslegemidlene samstemt. Legemiddelsamstemming (LMS) ble 

utført etter Integrated Medicines Management (IMM)-metodologien, i henhold til egne 

prosedyrer fra Sykehusapotekene HF. Arbeidsskjemaet for LMS (vedlegg 2) ble tilpasset 

studien og utfylt for hver pasient. Samstemming ble utført ved å slå opp i Metavision for å se 

hvilke inhalasjonslegemidler og dosering sykehuset har registrert at den enkelte deltaker brukte. 

Det ble og foretatt oppslag i kjernejournal (KJ) for å se hvilke inhalasjonslegemidler deltakeren 

har hentet ut fra apotek. Deretter var det en samtale med hver deltaker, hvor deltakeren selv 

oppga hvilke inhalasjonslegemidler og doseringer som faktisk ble brukt.  

Ved uoverensstemmelser mellom Metavision og det deltakeren faktisk brukte ble det gitt 

muntlig beskjed til behandlende lege ved sengeposten. Dersom det var uklarheter omkring 

hvilke inhalasjonslegemidler deltakeren brukte, eller skulle ha brukt, var det mulighet for å 

kontakte fastlegen eller andre bistandspersoner deltakeren hadde i forbindelse med 

legemiddelinntak (f.eks. hjemmesykepleie eller pårørende). 

3.4.3 Sjekk av inhalasjonsteknikk  

Alle deltakere demonstrerte sin inhalasjonsteknikk for hver inhalator. Inhalasjonsteknikken ble 

vurdert av masterstudentene etter egen sjekkliste (vedlegg 3). Sjekklistene ble opprinnelig 

utarbeidet av Apotekforeningen i forbindelse med evaluering av tjenesten 

«Inhalasjonsveiledning i apotek» (Ruud et al., 2018). Masterstudentene tilføyde sjekkliste for 

Twisthaler, Easyhaler og inhalasjonskammer i samarbeid med en farmasøyt som har erfaring i 

inhalasjonsveiledning fra apotek, da disse manglet. I sjekklistene var alle trinnene for hver 

inhalator beskrevet. Masterstudenten dokumenterte om trinnene ble utført riktig eller galt med 

en gang. Noen av trinnene var markert med stjerne «*», som indikerte at trinnet var et kritisk 

trinn. Dersom et slikt trinn ble utført feil ville det med stor sannsynlighet medføre at pasienten 

ikke fikk deponert den riktige dosen til lungene.  

Deltakerens demonstrasjon av inhalasjonsteknikk ble utført på demonstrasjonsinhalator med 

munnstykke eller egen inhalator. Deltakeren skulle som hovedregel sitte med føttene plassert 

ned i gulvet, avvik fra dette ble dokumentert. Dersom deltakeren hadde med seg sin egen 

inhalator ble vedkommende spurt om å vise den frem. Masterstudentene vurderte renhold og 

om det var gjenværende doser i inhalatoren. Deltakeren ble spurt om hvordan de bedømte sin 

egen inhalasjonsteknikk fra 1 til 10, hvor 10 var best.  Dette for å kunne se om pasientene 
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vurderte teknikken annerledes etter en eventuell inhalasjonsveiledning. Og se hvordan 

pasientene bedømte sin egen inhalasjonsteknikk mot hvordan studentene vurderte teknikken. 

3.4.4 Pasientrapportert kolsvurderingstest 

Alle deltakerne besvarte en pasientrapportert kolsvurderingstest, CAT (vedlegg 4), så raskt som 

mulig etter inklusjon. Masterstudentene brukte brukerveiledning for CAT for å lære om 

metodikken og utførelsen av testen (CAT Development Steering Group, 2012). 

3.4.5 Randomisering 

Masterstudentene benyttet statistikkprogrammet R (R Foundation for Statistical Computing) 

for å lage randomiseringsløsningen til studien. Randomiseringsløsningen ble laget i 

vårsemesteret 2018 i forbindelse med emnet FRM4110 Anvendt statistikk for farmasøyter. 

Internveileder Liv Mathiesen, som ikke var involvert i pasientinklusjonen, ferdigstilte 

konvoluttene, og masterstudentene slettet randomiseringsløsningen fra sine arkiver. Prinsippet 

for randomiseringsløsningen var blokkrandomisering med blokker på 4 og 6 i tilfeldig 

variasjon, og laget til totalt 100 deltagere. Etter at LMS, sjekk av inhalasjonsteknikk og CAT 

var utført ble deltakerne fortløpende randomisert til intervensjon- eller kontrollgruppen. 

Konvolutten med lavest randomiseringsnummer ble alltid brukt først. Kontrollgruppen fikk 

normal oppfølging fra sykehuset, mens deltagerne i intervensjonsgruppen i tillegg fikk 

intervensjonen beskrevet i denne oppgaven. 

3.4.6 Inhalasjonsveiledning på sengepost 

Inhalasjonsveiledningen ble utført for intervensjonspasientene i henhold til prosedyre for 

inhalasjonsveiledning (vedlegg 5). Prosedyren tar utgangspunkt i Tjenestemanual for 

inhalasjonsveiledning, punkt 8.2, som er utarbeidet av Apotekforeningen i forbindelse med 

tjenesten «Inhalasjonsveiledning i apotek» (Apotekforeningen, 2016). Prosedyren ble tilpasset 

pilotstudien ved at veiledningen foregår på sengepost på et sykehus.  

Fra LMS og sjekk av inhalasjonsteknikk hadde man avdekket hvilke inhalasjonslegemidler 

deltakeren brukte, informasjon om inhalasjonsteknikken til deltakeren og informasjon om 

tidligere opplæring i bruk av inhalatorene. Masterstudenten begynte inhalasjonsveiledningen 

med å gjennomgå riktig bruk av inhalatoren, med fokus på forbedringspotensialet deltakeren 

hadde som hadde blitt avdekket under sjekk av inhalasjonsteknikk. Deretter demonstrerte 
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deltakeren inhalasjonsteknikken sin igjen på demonstrasjonsinhalator eller på egen inhalator 

dersom tidspunktet for veiledningen var i samsvar med forskrivning. Etter denne observasjonen 

ble det gitt korrigerende råd til deltakeren etter behov.  

Når inhalasjonsveiledningen var gjennomført, og dersom man ikke trodde at deltakeren var i 

stand til å bruke inhalasjonsmedisinen riktig, ble dette tatt opp med ansvarlig sykepleier eller 

lege for å avklare bytte av inhalasjonsmedisin eller bruk av hjelpemidler (f.eks. 

inhalasjonskammer). Dersom deltakeren fikk en ny inhalator eller et nytt hjelpemiddel ble det 

gitt en ny inhalasjonsveiledning hvor studenten demonstrerte riktig bruk først. 

Under inhalasjonsveiledningen ble det uoppfordret gitt praktisk informasjon om inhalatoren, 

som hvordan man kunne se når inhalatoren var tom, rengjøring og oppbevaring av inhalatoren. 

Ved bruk av inhalasjonssteroider ble også munnskylling nevnt og begrunnet. Deltakeren fikk 

veiledning i hvordan inhalatorene gjøres klar til bruk etter at de er tatt ut av emballasjen for 

første gang og etter opphold i bruk. 

Deltakerne fikk informasjon om hvordan inhalasjonslegemidlene virket og dermed hvilke 

effekter man kunne forvente. Informasjon om ulikheter mellom forebyggende medisin og 

anfallsmedisin ble særlig prioritert, og hvilken betydning dette har for hvordan legemidlene 

skulle brukes. Under veiledningen ble det tatt utgangspunkt i deltakerens behandlingsplan, 

legemiddelets bruksanvisning, generelle behandlingsprinsipper og retningslinjer. I 

veiledningen var det forsøkt å gi tilpasset informasjon til deltakeren og følge opp det som ble 

avdekket i dialogen. Med det menes det at deltakerens evne til å lære og forstå ble tatt med i 

vurderingen av hvordan man skulle veilede deltakeren. I slutten av samtalen fikk deltakeren 

utlevert informasjonsskriv, se 3.4.7 om de(n) inhalasjonsmedisinen(e) deltakeren brukte.  

3.4.7 Informasjonsskriv om inhalasjonslegemidler 

Deltakerne i intervensjonsgruppen fikk utlevert skriftlig informasjon om sine 

inhalasjonslegemidler under inhalasjonsveiledningen. Fra tidligere forelå det 

informasjonsskriv, utarbeidet av avdelingen, som omhandlet hvert enkelt preparat med navn og 

type inhalator, se eksempel i vedlegg 6. Etter hvert som det har kommet nye legemidler på 

markedet har det ikke blitt laget nye slike informasjonskort. I forbindelse med denne studien 

utarbeidet studentene nye informasjonsskriv, se vedlegg 7 for eksempel. To av avdelingens 

overleger ga innspill til de nye informasjonsskrivene. Informasjonsskrivene var generelle for 
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hver virkestoffgruppe og uavhengig av type inhalator. De gamle informasjonsskrivene ble brukt 

der hvor de fantes, ellers ble de nye informasjonsskrivene gitt til deltakerne. 

3.4.8 Utskrivningstjeneste  

Utskrivningstjeneste ble utført etter egen prosedyre (vedlegg 8). Prosedyren ble utarbeidet av 

masterstudentene i forbindelse med studien. Denne tjenesten ble utført nærmere utskrivning og 

aller helst dagen før deltakeren ble utskrevet, men i prinsippet kunne den utføres når videre 

inhalasjonsbehandling var bestemt av behandlende lege. I denne tjenesten fikk deltakerne i 

intervensjonsgruppen tilbud om å få utlevert inhalasjonslegemidler, antibiotika og 

kortisonbehandling relatert til KOLS-diagnosen som deltakerne skulle fortsette å bruke hjemme 

etter utskrivning. Disse preparatene ble utlevert etter resept fra fastlege eller behandlende 

sykehuslege og ekspedert på vanlig måte hos Sykehusapoteket avd. Ullevål. Studentene ga 

legemidlene til deltakeren mens deltakeren fortsatt var på sengeposten. Tjenesten omfattet også 

å avdekke, i samtale med deltakerne, om de ønsket mer utfyllende informasjon om 

inhalasjonsmedisinen(e) og inhalasjonsteknikk.   

3.4.9 Spørreskjemaer 

Det ble utviklet to spørreskjemaer med den hensikt å evaluere hva slags nytte deltakerne hadde 

av de to tjenestene inhalasjonsveiledning og utskrivningstjeneste. Disse omhandler hvordan 

tjenestene fungerte i praksis, samtidig som en fikk innhentet informasjon om pasientene man 

ikke ville funnet i EPJ, CAT eller kols-register skjema. Masterstudenten fylte ut 

spørreskjemaene sammen med deltakerne. Masterstudenten leste spørsmålene og 

svaralternativene til deltakeren. Deltakeren valgte selv svaralternativ, og masterstudenten 

krysset av. Det var den masterstudenten som ikke ga inhalasjonsveiledning og 

utskrivningstjeneste som hjalp deltakeren med å fylle ut spørreskjemaene.   

Spørreskjemaet om inhalasjonsveiledning (vedlegg 9) er hentet fra Apotekforeningen og 

tilpasset denne studien (Ruud et al., 2018). Spørreskjemaet for evaluering av 

utskrivningstjenesten (vedlegg 10) ble utarbeidet i forbindelse med denne studien.  
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3.4.10 Utskrivning og oppfølging etter utskrivelse 

For alle deltakerne ble variablene beskrevet i tabell 3.4.10 registrert etter at deltakeren ble 

utskrevet fra lungemedisinsk sengepost ved Ullevål sykehus. Informasjon som omhandlet 

sykehusinnleggelsen ble innhentet kort tid etter utskrivelse. To måneder etter at deltakerne 

hadde blitt utskrevet, ble deltakeren oppringt av masterstudentene for å ta en ny CAT-skår.  

Tabell 3.4.10: Variabler som ble registrerte etter at deltakeren ble utskrevet fra 

Lungemedisinsk sengepost, Ullevål sykehus 

Variabel Kilde 

Dato for utreise Epikrise (EPJ)  

Antall liggedøgn Epikrise (EPJ)  

Boforhold etter innleggelsen Epikrise (EPJ) 

CAT-skår to måneder etter 

utskrivning fra sykehuset  

Telefonsamtale med deltager 

Reinlagt etter 3 måneder  EPJ  

Tid til første reinnleggelse Norsk pasientregister 

 

3.5 Endepunkter  

Denne masteroppgaven skal rapportere forskjell i CAT-skår mellom kontroll- og 

intervensjonsgruppen to måneder etter utskrivning. I tillegg rapporteres forskjell i 

inhalasjonsteknikk før og rett etter veiledning blant deltagerne i intervensjonsgruppen.   

Hovedstudiens primære endepunkt var tid til første reinnleggelse. Denne informasjonen skal 

hentes fra Norsk pasientregister ett år etter at siste deltaker i studien ble utskrevet fra 

Lungemedisinsk avdeling, Ullevål sykehus. Sekundærendepunktene til hovedstudien var 

forskjell i CAT-score mellom gruppene etter to måneder, som rapporteres i denne oppgaven, 

samt andel deltakere som har blitt reinlagt etter tre måneder.  
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3.6 Databehandling og statistikk   

Masterstudentene opprettet en egen database for registrering av data med programmet Epidata 

Manager®. Data ble registrert i programmet Epidata Entry Client® og lagret på OUS 

forskningsserverområde. Analysene ble utført ved hjelp av statistikkprogrammet IBM SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versjon 25, hvor også figurene og tabellene ble 

laget. Den primære populasjonen for analyse er alle inkluderte pasienter, ITT (intention-to-

treat)-populasjonen.  

Kategoriske variabler ble presentert ved bruk av pasientandeler, og for kontinuerlige variabler 

ble gjennomsnitt og median beregnet. Inhalasjonsteknikken for hver inhalator ble kategorisert 

som enten optimal teknikk (=deltakeren demonstrerte alle trinn korrekt for inhalatoren), eller 

akseptabel (=deltakeren utførte alle kritiske steg korrekt for inhalatoren) eller ikke-

tilfredsstillende (=deltakeren utførte kritiske feil).    

Følgende statistiske tester er brukt ved de ulike analysene: 

 Forskjell i CAT-skår (ikke normalfordelte data) mellom de to gruppene:  

- En Mann-Whitney test, p-verdi < 0,05 ble vurdert som statistisk signifikant. 

Nullhypotesen var ingen forskjell i CAT-skår mellom de to gruppene.  

- En kovariansanalyse (mixed-ANOVA), p-verdi < 0,05 ble vurdert som statistisk 

signifikant. Nullhypotesen var ingen forskjell i CAT-skår mellom de to gruppene.     

 Forskjell i inhalasjonsteknikk hos intervensjonsgruppen før og rett etter 

inhalasjonsveiledning: Fisher eksakt test, p-verdi < 0,05 ble vurdert som statistisk 

signifikant. Nullhypotesen var ingen forskjell mellom fordelingen av inhalatorene til 

kategoriene optimal, akseptabel og ikke tilfredsstillende før og etter veiledning.  

3.7 Etikk og personvern   

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) vurderte prosjektet, og ga 

sin forhåndsgodkjenning den 12. september 2018 (vedlegg 11). Pilotstudien ble ansett som 

helseforskning og omfattes av Helseforskningsloven § 10. Lovens formål er «å fremme god og 

etisk forsvarlig medisinsk og helsefaglig forskning».  Studien ble også forhåndsgodkjent av 

Personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Før oppstart ble studien registrert i 

ClinicalTrails.gov av veileder Liv Mathiesen.  
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Det ble innhentet et informert, frivillig og skriftlig samtykke fra hver pasient. Samtykket ble 

oppbevart nedlåst og atskilt fra andre data på kontoret til Sykehusapotekene HF avd. 

Farmasøytiske Tjenester. For å beskytte personvernet ble det opprettet en elektronisk kodeliste 

med programmet Medinsight, lagret på OUS sin forskningsserver. Det er kun de to 

masterstudentene, klinisk farmasøyt og veileder Elin Trapnes, Overlege Bjørg J. Abrahamsen 

og forskningsansvarlig Ole Henning Skjønsberg som har tilgang til kodelisten. Kodelisten er 

det eneste som kan knytte pasient til inklusjonsnummer.  Alle opplysninger ble avidentifisert, 

og behandlet med et inklusjons- og randomiseringsnummer. Alle opplysninger blir oppbevart 

nedlåst i 5 år etter avslutning av studien. Deretter vil alle skjemaer makuleres. Identifiserbare 

opplysninger vil bli slettet i utgangen av juni 2023. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs 

personvernforordning artikkel 9 nr. 2a.   

3.8 Samarbeidspartnere  

Studentene fikk, etter søknad av lungeavdelingen tilgang til journal, kjernejournal og de andre 

OUS programmene Medinsight, Metavision og Epidata slik at arbeidet kunne utføres på en 

effektiv måte og med hensyn til personvern. Studentene deltok på kurs om Epidata for OUS-

ansatte, for å lære om oppbygging av egen database og overføring av data til SPSS.   

Som en del av kvalitetssikringen ble protokoll, samtykket, informasjonskortene og 

spørreskjemaene tilsendt Representanter for Sykehusets brukerutvalg for kolspasienter. De nye 

informasjonskortene ble også sendt til to av avdelingens overleger som kom med innspill.   

Masterstudentene samarbeidet med sykehusapoteket avd. Ullevål sykehus med ekspedering av 

resepter. Studentene fikk opplæring i inhalasjonsveiledning fra farmasøyt med erfaring i 

inhalasjonsveiledning fra Sykehusapoteket i juni 2018 med oppfriskning i september 2018. 

Denne opplæringen var basert på apotekforeningens opplæringsprogram. Studentene fikk også 

opplæring i legemiddelsamstemming ved å delta på IMM-kurs av Sykehuspotekene HF i august 

2018. 

Denne masteroppgaven er som tidligere nevnt en del av et større prosjekt. Studien har blitt gjort 

i samarbeid med masterstudent Adyam T. Kebede fra samme kull, kull 2019. Samarbeidet 

omfattet utforming av studien og innsamling av data. Det vil derfor være likt datagrunnlag for 

de to oppgavene, men oppgavenes fokus er forskjellig.   
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4  Resultater 

4.1 Studiepopulasjon 

I studieperioden 26.september 2018 til 31.januar 2019 var det totalt 129 pasienter innlagt på 

lungemedisinsk avdeling ved Ullevål sykehus med en kolsdiagnose som var kjent for 

masterstudentene. Av de ble 57 pasienter (44%) ikke spurt om deltagelse til studien siden de: 

ikke oppfylte inklusjonskravene (n=34), ikke var tilstede eller reiste før tilbud om deltagelse 

(n=20) eller var i terminalfase (n=3). Det var totalt 72 pasienter (56%) som ble spurt om 

samtykke til deltagelse, av de undertegnet 42 pasienter samtykket, mens 29 pasienter ikke 

ønsket å delta og én pasient samtykket muntlig, men ble utskrevet samme dag. Etter signert 

samtykke ble to deltagere ekskludert da dråpesmitteregime ble opprettet (n=1) eller trakk 

tilbake samtykket (n=1). Studiepopulasjonen utgjorde derfor totalt 40 deltakere, se figur 4.1. 

Figur 4.1: Oversikt over studiepopulasjonen gjennom studieperioden  
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En deltaker valgte å trekke seg fra studien etter randomisering til intervensjonsgruppen da 

belastningen føltes for stor, deltakeren samtykket til bruk av allerede innsamlete data i analysen 

for studien. En deltaker var ikke tilstede for gjennomføring av utskrivningstjeneste.  

Ved oppfølging av deltagerne to måneder etter utskrivelse frafalt syv deltakere (18%), se figur 

4.1. Frafallet skyldes død (n=3), besvarte ikke telefonsamtale etter gjentagende oppringninger 

(n=1), ønsket ikke å besvare grunnet terminalfase (n=1), pårørende oppga dårlig kognitiv 

funksjon og takket nei på deltakerens vegne (n=1) og ønsket ikke å besvare (n=1). Populasjon 

for deskriptiv analyse var 40 deltagere (100%), og antall deltakere for analyse på endepunktet 

forskjell i CAT-skår mellom de to gruppene var 32 deltakere (80%). 

4.2 Demografisk beskrivelse av studiepopulasjonen 

Det var lik fordeling av antall deltakere i kontroll- og intervensjonsgruppene, 20 deltakere i 

hver gruppe. 25 kvinner (62,5%) og 15 menn (37,5%) var med i studien. Alderen varierte fra 

54 til 93 år, med en gjennomsnitt- og median-alder på henholdsvis 73,8 år og 73,0 år, se tabell 

4.2. 

Trettisyv deltakere ble innlagt fra eget bosted, to deltakere ble innlagt fra kommunal akutt 

døgnenhet (KAD) og en deltaker kom fra en annen avdeling på OUS. Tabell 4.2 beskriver 

studiepopulasjonen med hensyn til demografi og karakteristikker knyttet til innleggelsen og 

tidligere innleggelseshistorikk. I studien var det tilrettelagt for bruk av tolk ved behov, 

resultatene viste at ingen av de studentene var i kontakt med hadde behov for tolk.  

Den vanligste årsaken til innleggelsen var kolsforverring med eller uten infeksjon. 18 deltakere 

ble innlagt med kolsforverring som hoveddiagnose. 13 deltakere var innlagt av en infeksiøs 

kolsforverring, hvor pneumoni var den vanligste infeksjonen (n=8). De vanligste 

komorbiditetene var hjerte-kar sykdommer, osteoporose og kronisk respirasjonssvikt. 

Sykdommer og tilstander som ≤ 5 deltakere hadde ble ikke tatt med i tabell 4.2. Liggetid for 

dette oppholdet varierte fra ett til tjuefire døgn hos studiepopulasjonen, med en median hos hhv. 

kontroll og intervensjonsgruppe lik seks døgn og syv døgn. 19 deltakere hadde i løpet av det 

siste året vært innlagt i OUS. Intervensjonsgruppen hadde en høyere frekvens, spredning i antall 

tidligere innleggelser var fra 0 til 12 og median lik 2 hos intervensjonsgruppen, hos 

kontrollgruppen var median lik 1 og variasjon 0 til 4.  
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Tabell 4.2: Demografisk beskrivelse av studiepopulasjonen og karakteristikker knyttet til 

innleggelsen og tidligere innleggelser 

 Kontroll Intervensjon Totalt 

Deltagere, antall deltakere, n (%) 20 (100) 20 (100) 40 (100) 

Kvinner  12 13 25 (62,5) 

Menn 8 7 15 (37,5) 

Alder, x̄ (SD) 74,5 (8,3) 73,2 (8,3)  73,8 (8,2) 

Kvinner  74,4 (9,7) 73,1 (9,1) 73,7 (9,2) 

Menn 74,5 (6,1) 73,4 (7,4)  74,0 (6,5) 

Bosituasjon, n (%)    

Alene 12 (60) 11 (55) 23 (57,5) 

Med ektefelle/familie 8 (40) 9 (45) 17 (42,5) 

Sektorpasient*, n (%) 18 (90) 18 (90) 36 (90) 

Multidosebruker, n (%) 2 (5) 4 (20) 6 (15) 

Håndtering av legemidler, n (%)    

Deltageren selv 16 (80) 17 (85) 33 (82,5) 

Pårørende 1 (5) 1 (5) 2 (5) 

Hjemmesykepleien 3 (15) 2 (10) 5 (12,5) 

Antall komorbiditeter, x̄ (SD) 3,9 (2,2) 4,9 (2,7) 4,4 (2,5) 

De mest frekvente komorbiditetene, n (%)     

Hypertensjon 7 (35) 7 (35) 14 (35) 

Osteoporose 6 (30) 6 (30) 12 (30) 

Kronisk respirasjonssvikt 5 (25) 7 (35) 12 (30) 

Koronar hjertesykdom 3 (15) 5 (25) 8 (20) 

Hjertesvikt 3 (15) 5 (25) 8 (20) 

Atrieflimmer 2 (10) 6 (30) 8 (20) 

Årsak til innleggelse for dette oppholdet, n 

(%) 

   

Kolsforverring 5 (25)  13 (65)  18 (45) 

Infeksiøs kolsforverring  9 (45)  4 (20) 13 (32,5) 

Planlagt CT-veiledet biopsi 3 (15)  3 (15) 6 (15) 

Kolsforverring, lungeemboli  1 (5)  0 (0) 1 (2,5) 

Utredning søvnapné 1 (5) 0 (0) 1 (2,5) 

Fall 1 (5) 0 (0) 1 (2,5) 

Kronisk respirasjonssvikt 1 (5) 0 (0) 1 (2,5) 

Antall døgn på sykehuset for dette 

oppholdet, x̄ (SD) 

6,6 (4,5) 8,2 (6,1) 7,4 (5,3) 

Har vært innlagt hos OUS det siste året, n 
(%) 

14 (70) 17 (85) 31 (77,5) 

Antall innleggelser til OUS det siste året,  

x̄ (SD) 

1,4 (1,4) 3,1 (3,4) 2,2 (2,7) 

Har vært innlagt på OUS grunnet kols-

forverring de siste 12 månedene, n (%) 

9 (22,5) 10 (25) 19 (47,5) 

Antall innleggelser til OUS grunnet 

kolsforverring de siste 12 månedene, x̄ (SD) 

0,8 (1,2) 1,8 (2,5) 1,3 (2,0) 

*Begrepet sektorpasient brukes om pasienter som geografisk tilhører sykehuset 
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Det var omtrent lik fordeling mellom gruppene av antall legemidler i bruk i henhold til 

legemiddellisten i DIPS (EPJ), dette inkluderer faste legemidler og behovslegemidler. 5 

deltakere (12,5%) brukte en til fire legemidler, 12 deltakere (30%) brukte fem til ni legemidler, 

13 deltakere (32,5%) brukte ti til fjorten legemidler, 9 deltakere (22,5%) brukte femten til nitten 

legemidler og 1 deltaker (2,5%) brukte tjue til tjuefire legemidler. Figur 4.2 viser hvilken 

kolssykdom studiepopulasjonen hadde under innleggelsen i henhold til innkomstjournalen i 

DIPS, inndelt etter FEV1-verdier og GOLD-gruppe.  

 

Figur 4.2: Fordeling av type kolssykdom studiepopulasjonen hadde under sykehusoppholdet 

mellom kontrollgruppen (sort) og intervensjonsgruppen (hvit). Figur A viser fordelingen etter 

FEV1-verdier, og figur B viser fordelingen etter GOLD-grupper.  

*ACOS= Asthma COPD Overlap Syndrome 
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4.3 Beskrivelse av studiepopulasjonens inhalatorer  

Hos studiepopulasjonen ble det i alt registrert 109 inhalatorer. Under sykehusoppholdet ble det 

seponert 16 inhalatorer og ordinert 12 nye inhalatorer, dermed var det totalt 93 inhalatorer som 

ble brukt av studiepopulasjonen ved utskrivelse, og de følgende resultater tar utgangspunkt i 

det. Det ble gjort endringer i inhalasjonslegemidlene under sykehusoppholdet for 14 av 

deltakerne (35%), sju deltakere i hver randomiseringsgruppe. Deltakerne i 

intervensjonsgruppen brukte til sammen flere inhalatorer enn kontrollgruppen. Deltakerne i 

intervensjonsgruppen brukte totalt 51 inhalatorer mens kontrollgruppen brukte totalt 42 

inhalatorer.  

I tillegg til inhalatorer brukte 17 deltakere (42,5%) forstøver hjemme før innleggelsen, og 5 

deltakere (12,5%) fikk i løpet av sykehusoppholdet forskrevet forstøver til å bruke hjemme. 

Dermed var det totalt 23 deltakere (57,5%) som skulle bruke forstøver hjemme etter 

sykehusinnleggelsen. Tabell 4.3.1 viser fordelingen av antall inhalatorer, inhalatortyper og 

forstøverbruk i studiepopulasjonen. 

Tabell 4.3.1: Fordeling av antall inhalatorer, inhalatortyper og bruk av forstøver i 

studiepopulasjonen. 
 

Kontroll 

Antall deltakere, n 

Intervensjon 

Antall deltakere, n 

Totalt 

Antall deltakere, n (%)  

Antall inhalatorer    

1 4 1 5 (12,5) 

2 10 7 17 (42,5) 

3 6 12 18 (45) 

Antall 

inhalatortyper 

   

1 4 1 5 (12,5) 

2 11 9 20 (50) 

3 5 10 15 (37,5) 

Brukte forstøver 

hjemme 

   

Ja 8 9 17 (42,5)  

Nei 10 8 18 (45) 

Ble ordinert under 

sykehusoppholdet 

2 3 5 (12,5) 
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De mest brukte inhalatortypene blant studiepopulasjonen var aerosoler og Respimat®, se tabell 

4.3.2 for oversikt over hvilke inhalatorer som var i bruk hos studiepopulasjonen. Trettitre 

deltakere (82,5%) brukte inhalasjonsaerosol, og sytten (52%) av de oppga at de brukte 

aerosolen med et inhalasjonskammer.  

Tabell 4.3.2: Fordeling av antall deltakere i studiepopulasjonen som brukte de ulike 

inhalatortypene  

Inhalatortype Kontroll 

Antall deltakere, n 

Intervensjon 

Antall deltakere, n 

 Totalt 

Antall deltakere, n 

(%) 

Aerosol suspensjon 12 14 26 (65%) 

Aerosol oppløsning 7 14 21 (52,5%) 

Respimat 4 10 14 (35%) 

Diskus 1 5 6 (15%) 

Ellipta 2 4 6 (15%) 

Turbohaler 5 1 6 (15%) 

Forspiro 2 1 3 (7,5%) 

Autohaler 

suspensjon 

2 0 2 (5%)  

Easyhaler 2 0 2 (5%)  

HandiHaler 2 0 2 (5%) 

Genuair 0 1 1 (2,5%) 

Nexthaler 1 0 1 (2,5%) 

Under sykehusoppholdet ble det for 14 deltakere (35%) gjort endringer i form av seponering 

og ordinering av nye inhalatorer. Av de 12 inhalatorene som ble ordinert under 

sykehusoppholdet ble det valgt inhalatortypene aerosol suspensjon (n=7), aerosol oppløsning 

(n=4) og Respimat® (n=1). Av de 16 inhalatorene som ble seponert var Diskus® (n=5), 

Turbuhaler® (n=4) og Respimat® (n=4) de mest frekvente, øvrige var aerosol oppløsning (n=2) 

og Genuair® (n=1).  

Det var tjuefire deltakere (60%) som oppga å ha mottatt opplæring tidligere i en eller flere av 

sine inhalatorer, og halvparten av disse oppga å ha mottatt opplæring i løpet av det siste året. 

To deltakere (5%) husket ikke om de hadde fått opplæring tidligere og fjorten deltakere (35%) 

oppga å ikke ha fått noe opplæring i det heletatt, tre av dem sa de kun hadde lest 

pakningsvedlegget selv. Av de tjuefire som oppga å ha fått opplæring oppga åtte deltakere å ha 

fått det på apotek, seks deltakere i forbindelse med kols-rehabilitering, fire deltakere hos 

fastlege eller lege, tre deltakere hos lungespesialist og tre deltakere hos sykepleier. Tre av 

deltakerne oppga å ha fått opplæring flere steder. 
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De fleste i studiepopulasjonen, 37 deltakere (92,5%), brukte inhalatorer som inneholdt flere enn 

ett virkestoff, såkalte kombinasjonspreparater. Tabell 4.3.3 viser fordelingen av 

virkestoffgrupper i de 93 inhalatorene som ble brukt i studiepopulasjonen. De mest frekvente 

virkestoffgruppene var ICS (trettifem deltakere, 88 %), LABA (trettiåtte deltakere, 95 %) og 

SABA (31 deltakere, 78%). Det var en deltaker som fikk forskrevet to ulike inhalatorer med 

virkestoffet ICS og en deltaker som fikk forskrevet to ulike inhalatorer med virkestoffet SABA. 

Tabell 4.3.3: Fordelingen av antall inhalatorer som inneholdt hvilke virkestoffgrupper  

Virkestoffgruppe* Kontroll 

Antall inhalatorer 
Intervensjon 

Antall inhalatorer 
Totalt 

Antall inhalatorer, (%) 

SABA 14 18 32 (34,4) 

LABA+ICS 13 14 27 (29) 

LAMA 4 10 14 (15) 

SAMA 4 2 6 (6,5) 

LAMA+LABA+ICS 3 3 6 (6,5) 

LAMA+LABA 3 1 4 (4,3) 

ICS 1 2 3 (3,2) 

LABA 0 1 1 (1,1) 

Totalt 42 51 93 (100) 

*SABA= short acting beta agonists, LABA= long acting beta agonists, ICS=inhaled 

corticosteroid, LAMA= long acting muscarinic antagonists og SAMA= short acting 

muscarinic antagonists.  
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4.4 CAT-skår 

Under innleggelsen besvarte alle deltakerne kolsvurderingstesten CAT. CAT-skåren varierte 

fra 4 til 38. Gjennomsnittsskår for alle deltakerne var 24,9, med en median lik 24,5. Hos 

kontrollgruppen var gjennomsnittlig CAT-skår 23,3, median 24 og variasjon 4-34. Hos 

intervensjonsgruppen var gjennomsnittet 26,7, median 29 og spredning 14 til 38. Fordelingen 

av CAT-skår mellom de to gruppene under sykehusinnleggelsen er vist i figur 4.4.1.  

Figur 4.4.1 Fordeling av CAT-skår hos studiepopulasjonen under sykehusinnleggelsen, hvor 

median er fremhevet med sort linje.  

To måneder etter utskrivning var gjennomsnittlig CAT-skår 21,4 (n=15) i kontrollgruppen, og 

24,2 (n=17) i intervensjonsgruppen. Median CAT-skår var henholdsvis i kontroll og 

intervensjonsgruppen 23 og 25, og spredningen var 11-30 i kontrollgruppen, og 16-32 i 

intervensjonsgruppen. Se figur 4.4.2 for fordeling av CAT-skår to måneder etter 

sykehusoppholdet. En Mann-Whitney U-test fant ingen signifikant forskjell (p=0,20) i  CAT-

skår mellom gruppene to måneder etter utskrivelse. En mixed-ANOVA test som korrigerer for 

forskjeller ved baseline, fant heller ingen signifikant forskjell (p=0.09) i CAT-skår mellom 

gruppene to måneder etter utskrivelse. Blant deltakerne i intervensjonsgruppen ble CAT-skår 

gjennomsnittlig redusert (mindre symptomer) med 1,8 enheter og median lik 2 enheter. Hos 

kontrollgruppen fant vi en nedgang i CAT-skår på 0,4 enheter i gjennomsnitt og median lik 0.  
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Figur 4.4.2: Fordeling av CAT-skår hos de deltakerne vi har informasjon om i kontroll- og 

intervensjonsgruppen to måneder etter utskrivning, hvor median er fremhevet med sort linje. 

4.5 Inhalasjonsteknikk 

Under innleggelsen ble det foretatt en sjekk av inhalasjonsteknikken for alle inhalatorene som 

var i bruk. Se fordelingen av vurdert inhalasjonsteknikk for hver inhalator i figur 4.5.1 fra første 

sjekk av inhalasjonsteknikk. Figuren er presentert i henhold til klassifisering av 

inhalasjonsteknikk i gruppene «optimal» (alle trinn ble utført korrekt), «akseptabel» (ingen 

kritiske feil ble utført) og «ikke tilfredsstillende inhalasjonsteknikk» (kritiske feil ble oppdaget). 

Det var totalt 97 inhalatorer som var registrert ved innkomst og ved vurderingen av 

inhalasjonsteknikk for alle deltakerne. Av disse 97 inhalatorene var det to inhalatorer (2%) som 

ble demonstrert med en optimal inhalasjonsteknikk, tjuefem inhalatorer (26 %) ble demonstrert 

akseptabelt og sekstien inhalatorer (63 %) ble demonstrert med en ikke tilfredsstillende 

inhalasjonsteknikk. Det mangler informasjon om inhalasjonsteknikk av ni inhalatorer (9 %). 

Årsaken til manglende informasjon om inhalatorene var at deltakerne ikke ønsket å demonstrere 

inhalasjonsteknikken fullstendig, for eksempel ved at de ikke ønsket å ha 

demonstrasjonsinhalatoren i munnen og utløse dosen.   
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Figur 4.5.1: Fordeling av vurdert inhalasjonsteknikk på hver inhalator i bruk ved første sjekk 

av teknikk for alle deltakerne, n=88.  

Den mest frekvente feilen som ble avdekket under første sjekk av teknikk var feil ved 

inhalasjon, herunder inhalasjonskraft i forhold til det som kreves av inhalatoren og 

inhalasjonstid. Videre viste det seg at feil som å ikke puste ut før inhalasjon av dose, ugunstig 

posisjon av hake, hode og overkropp, og å ikke holde pusten etter inhalasjon var svært vanlige 

feil blant studiepopulasjonen uavhengig av inhalatortype. 

Resultatene viste at deltakerne hadde generelt lik inhalasjonsteknikk for alle sine inhalatorer, 

kun fem deltakere (12,5%) under første sjekk av teknikk hadde inhalatorer i forskjellige 

vurderingskategorier av inhalasjonsteknikken: optimal, akseptabel eller ikke tilfredsstillende. 

Ved første sjekk av inhalasjonsteknikk hadde 25 deltakere ikke tilfredsstillende 

inhalasjonsteknikk på alle sine inhalatorer, mens 10 deltakere hadde korrekt (definert som 

optimal og akseptabel teknikk) teknikk for alle sine inhalatorer. Videre hadde tre deltakere ikke 

tilfredsstillende inhalasjonsteknikk for 1 av sine 2 inhalatorer, én deltaker utfordringer med 1 

av sine 3 inhalatorer, og én hadde utfordringer med 2 av sine 3 inhalatorer.  

Intervensjonsgruppen mottok veiledning i inhalasjonsteknikk. Det totale antallet inhalatorer hos 

intervensjonsgruppen i den demografiske analysen var 51 inhalatorer. I analyse for 

inhalasjonsteknikk før og etter ble inhalatorene som tilhørte deltakeren som trakk tilbake sitt 

samtykket etter randomisering ekskludert. Dette gjaldt tre inhalatorer, totalt antall inhalatorer i 

intervensjonsgruppen ved analysene om inhalasjonsteknikk var derfor 48 inhalatorer. Det var 

ikke signifikant bedring i inhalasjonsteknikk (p>0,05) rett etter inhalasjonsveiledningen 
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sammenliknet med teknikken som ble demonstrert før veiledning hos intervensjonsgruppen. 

Det var totalt 31 av 48 inhalatorer som det ble vurdert inhalasjonsteknikken av før og rett etter 

veiledning. Se figur 4.5.2 for fordeling av inhalasjonsteknikk for hver inhalator etter veiledning, 

hvor det også vises hvilken inhalasjonsteknikk inhalatoren ble demonstrert med før veiledning. 

Etter veiledning var det en tredjedel av inhalatorene (33 %) som ble håndtert med en optimal 

inhalasjonsteknikk, mens 9 inhalatorer (19%) hadde en akseptabel inhalasjonsteknikk, og 6 

inhalatorer (13%) hadde en ikke tilfredsstillende inhalasjonsteknikk.  

Det var et frafall av 17 inhalatorer (35 %) fra første sjekk av inhalasjonsteknikk til etter 

veiledning hos intervensjonsgruppen. Årsak til tap av data var at inhalatorene ikke ble 

demonstrert fullstendig etter veiledning (n=13), deltakerne demonstrerte ikke 

inhalasjonsteknikk på inhalatoren før og etter veiledning (n=2), deltakere demonstrerte ikke 

bruk av inhalatoren under første sjekk av inhalasjonsteknikk (n=2). Av de inhalatorene som vi 

ikke har data for inhalasjonsteknikk etter veiledning, var teknikken før veiledning slik: 

akseptabel inhalasjonsteknikk (n=4), ikke tilfredsstillende inhalasjonsteknikk (n=9). 

 
Figur 4.5.2: Fordeling av inhalasjonsteknikken til de inhalatorene som ble demonstrert før og 

etter veiledning i intervensjonsgruppen, n=31. X-aksen angir inhalasjonsteknikken til 

inhalatorene etter veiledning. Fargen på søylene angir hvilken inhalasjonsteknikk inhalatoren 

hadde før veiledning. Rødt angir at inhalatoren ble demonstrert med en ikke-tilfredsstillende 

inhalasjonsteknikk og blått angir akseptabel inhalasjonsteknikk før veiledning. Det var ingen 

av inhalatorene i intervensjonsgruppen som ble demonstrert med en optimal teknikk før 

veiledning. 
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4.6 Inhalasjonslegemidler i forhold til grad av kols 

Utfra deltagernes tilhørighet til GOLD-gruppe kan man studere hvilke inhalasjonslegemidler 

som er mest frekvent for de ulike gruppene, se figur 4.5. Det var totalt seks deltagere i GOLD-

gruppe B, én deltager i GOLD-gruppe C, tjuesyv deltagere i GOLD-gruppe D og fem deltagere 

med en ukjent grad av kols og en deltager hadde diagnosen ACOS. Den mest frekvente 

kombinasjonen var SABA, LAMA, LABA og ICS, hvor atten deltakere (45%) fikk denne 

kombinasjonen blant studiepopulasjonen. Videre var kombinasjon av SABA, LABA og ICS 

(n=7) og SABA, SAMA, LABA og ICS (n=4) vanlige.  

 

Figur 4.6:  Fordeling av hvilke inhalasjonslegemidler deltagerne fikk forskrevet i forhold til 

grad av kols. A viser fordelingen blant deltakerne i GOLD-gruppe D, mens B viser fordelingen 

blant deltakerne i GOLD-gruppe B og C, samt deltakerne med ACOS og ukjent grad av kols. 
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5  Diskusjon 

Hensikten med studien var å undersøke om veiledning i bruk av inhalasjonslegemidler påvirket 

symptombyrde målt ved CAT og forbedret inhalasjonsteknikk hos personer med kols innlagt 

på Lungemedisinsk sengepost ved Ullevål sykehus. I tillegg var det ønskelig å beskrive 

sengepostens kolspasienter, inkludert deres bruk av inhalasjonslegemidler, pasientens 

inhalasjonsbehandling i forhold til oppgitt grad av kols og med et særlig fokus på 

inhalasjonsteknikk. 

5.1 Sammensetning av studiepopulasjonen 

En av hensiktene med masteroppgaven var å studere demografiske variabler for personer med 

kols innlagt på Lungemedisinsk sengepost ved Ullevål sykehus. Studiepopulasjonen utgjorde 

totalt 40 av 129 innlagte kolspasienter på avdelingen i studieperioden. Studiepopulasjonen 

hadde generelt en alvorlig grad av kols. Vi fant en overvekt av deltakere (67,5%) i GOLD-

gruppe D og at 97,5% av deltakerne hadde en CAT-skår over 10 poeng. Deltakerne i 

studiepopulasjonen hadde høy alder, median lik 73 år. I studiepopulasjonen var det et flertall 

av kvinner (62,5%) og i gjennomsnitt hadde deltakerne 4,4 komorbiditeter. Studiedeltakerne 

brukte mange legemidler og de fleste av deltakerne (87%) brukte flere inhalatorer. De fleste av 

deltakerne (80 %) var innlagt grunnet kolsforverring med eller uten infeksjon. Omlag 

halvparten av deltakerne hadde vært innlagt på sykehus tidligere de siste tolv månedene grunnet 

kolsforverring. Studiepopulasjonen var altså en pasientgruppe med høy sykelighet. På bakgrunn 

av studiepopulasjonens fordeling til GOLD-grupper er det usikkerheter knyttet til hvorvidt 

resultatene vil ha gyldighet for den generelle kolspopulasjonen. Fordelingen indikerer at 

resultatene kan ha en betydning for den sykehusinnlagte kolspasienten.  

I studieperioden var det 129 personer med kols innlagt på Lungemedisinsk sengepost, av de ble 

57 pasienter (44 %) ikke spurt om deltagelse til studien. Det kan derfor rettes spørsmål om 

begrensninger med inklusjons- og eksklusjonskriterier var for streng for å kunne konkludere på 

demografisk analyse av den generelle kolspopulasjonen ved Lungemedisinsk sengepost. Det 

var 34 pasienter (26 %) som ble ekskludert grunnet inklusjons- og eksklusjonskriterier, hvor de 

mest frekvente årsakene var at pasienten tidligere hadde blitt inkludert til studien (n=14) eller 

at pasienten hadde dråpe- eller kontaktsmitteregime under sykehusoppholdet (n=11). Samtidig 

var det 20 pasienter som ikke var tilstede på avdelingen eller ble utskrevet før det var mulighet 
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for inklusjon. Tre pasienter var i terminalfase og ble ikke spurt om samtykke av praktiske og 

etiske årsaker, siden vi ønsket å følge pasienter over tid og vise respekt for den enkelte ved 

livets sluttfase. I tillegg er det sannsynlig at dette prosjektet ikke ville vært av interesse for 

pasienter i terminalfase. Etter studentens betraktninger var de inklusjons- og 

eksklusjonskriteriene som ble satt fornuftige for å kunne utføre studien.  

Det var totalt 29 pasienter (40%) av de som ble spurt om deltagelse til studien som ikke ønsket 

å delta. Årsakene som ble oppgitt var at pasientene følte seg syke og ikke hadde kapasitet, hadde 

fått alvorlige beskjeder fra lege eller følte ikke behovet eller utbyttet av å være med i studien. 

Det er ofte svært syke kolspasienter som blir innlagt på Lungemedisinsk avdeling, så at noen 

pasienter ikke ønsket å delta i en frivillig studie var kanskje å forvente. Kartleggingsstudien ved 

Ålesund sykehus som omhandlet inhalasjonsteknikk hos astma- og kolspasienter var det 19 

pasienter som ikke ønsket å delta, og studiepopulasjonen utgjorde totalt 43 pasienter (Buset, 

2014). Det var dermed flere som ikke ønsket å delta i vår studie sammenliknet med studien fra 

Ålesund sykehus. Det er vanskelig å vite om inhalasjonsteknikken og de demografiske 

variablene hos pasientene som ikke ønsket å delta skiller seg fra de inkluderte pasientene, og 

hvilken betydning det har at de sa nei.  

Siden det ikke finnes noe komplett register over personer med kols, kan ikke antallet personer 

med kols fastslås presist. Det blir også vanskelig å anslå fordeling til GOLD gruppene A-D i 

den generelle kolspopulasjonen. Dokumentet som Regjeringen la frem i forbindelse med 

«Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011» rapporterte at over 90% av de som har 

KOLS, har mild eller moderat sykdom (Helse og omsorgsdepartementet, 2006). På grunn av 

benevningen og årstall for utgivelse er det grunn til å tro at Regjeringen brukte den nå utdaterte 

GOLD inndelingen som baserte seg på FEV1-verdier. Hvor GOLD 1 og GOLD 2 tilsvarer mild 

og moderat grad av kols, altså med FEV1 ≥ 50 % av forventet. Med dagens inndeling vil dette 

trolig bety at over 90% av personer med kols befinner seg i GOLD gruppe A-B. En 

oversiktsartikkel fra 2016 som inkluderer ti studier, sammenliknet fordeling av den generelle 

kolspopulasjonen til GOLD gruppe A-D ved bruk av CAT og BMRC. Fordelingen ved bruk av 

CAT-skår var slik, 5-34,5% i gruppe A, 19,2-48,5% i gruppe B, 0,7-19,8% i gruppe C og 20-

63,3% i gruppe D (Karloh et al., 2016). Disse tallene indikerer at mellom 20,7-83,1 % har en 

CAT-skår ≥ 10. De overnevnte fordelingene samsvarer ikke særlig godt med vår 

studiepopulasjon. Fordelingen i vår studiepopulasjon var som følger, 0 % i gruppe A, 15% i 

gruppe B, 2,5 % i gruppe C og 67,5% i gruppe D. I vår studie hadde totalt 97,5% av deltakerne, 
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inkludert de deltakerne med en ukjent FEV1-verdi, en CAT-skår ≥ 10. Det er bedre samsvar 

mellom pasientpopulasjonen i vår studie og en studie med 1041 kolspasienter i Europa, hvor 

38,5 % av pasientene var fra primærhelsetjenesten. I denne studiepopulasjonen var fordelingen, 

9,3% i gruppe A, 48,5% i gruppe B, 0,7% i gruppe C og 41,5% i gruppe D. I denne 

pasientpopulasjonen hadde 90% en CAT-skår ≥ 10 (Jones, Nadeau, Small, & Adamek, 2014).   

I studien som det ble beregnet utvalgsstørrelsen fra ser man også samme tendens til at vår 

studiepopulasjon har høyere sykelighet. Russo et al. 2017 rapporterte at gjennomsnittlig FEV1-

verdi var 50 ± 20 % av forventet. I vår studiepopulasjon var fordelingen ≥ 50 % av forventet 

(n=7) og < 50 % av forventet (n=27). Fordelingen av alvorlighetsgrad hos vår studiepopulasjon 

anses derfor som mer forskjøvet mot høyere alvorlighetsgrad sammenliknet med 

studiepopulasjonen hos Russo et al. 2017. Dette er en noe usikker påstand da vi mangler 

informasjon om FEV1-verdier for fem deltakere i vår studie. Studiepopulasjonen hos Russo et 

al. 2017 hadde en høyere gjennomsnittsalder enn vår, lik 65,9 år. Det var forholdvis lik frekvens 

av tidligere innleggelser til sykehus det siste året mellom studiene, i Russo et al.2017 var 

gjennomsnittlig antall innleggelser 2,8 ± 3,0 sammenliknet med 2,2 ± 2,7 i vår studiepopulasjon 

(Russo et al., 2017).  

Vår studiepopulasjon var demografisk forholdsvis lik studiepopulasjonen til 

kartleggingsstudien fra Ålesund sykehus i 2014. Det er likheter med hensyn til alder, antall 

legemidler i bruk, antall inhalatorer i bruk, tidligere opplæring i inhalatorene og andel som har 

vært innlagt på sykehus det siste året (Buset, 2014). Det kan derfor tyde på vår studiepopulasjon 

kan ha gyldighet for den generelle sykehusinnlagte kolspasienten i Norge. Det er dog en viss 

usikkerhet knyttet til å sammenligne vår studie med denne studien, da studien også inkluderte 

astmapasienter. Andelen pasienter med kols var imidlertid 72 %. I likhet med masteroppgaven 

til Buset hadde også Apotekforeningen i sin studie om inhalasjonsveiledning på apotek 

inkludert astmapasienter. Andel personer med kols i deres studie var kun 19 %. 

Studiepopulasjonen til Apotekforeningen hadde også en lavere medianalder, 64 år, i forhold til 

vår studiepopulasjon, 73 år (Ruud et al., 2018).  

Deltakerne ble randomisert til intervensjon- eller kontrollgruppe, likevel var det antydninger til 

forskjeller mellom gruppene. Intervensjonsgruppen hadde høyere frekvens på antall 

sykehusinnleggelser det siste året, antall inhalatorer, lengre liggetid, antall komorbiditeter og 

høyere CAT-skår under sykehusinnleggelsen sammenliknet med kontrollgruppen. Signifikante 

forskjeller på overnevnte variabler ved studiestart ble ikke beregnet da dette var en randomisert, 
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kontrollert studie. Det er derfor usikkert om det er reelt at intervensjonsgruppen hadde høyere 

sykelighet.  

5.2 CAT-skår 

En av hovedhensiktene med studien var å undersøke om inhalasjonsveiledning påvirket 

symptombyrde målt ved CAT hos personer med kols innlagt på sengeposten. I studien fant vi 

ikke en signifikant forskjell mellom kontroll- og intervensjonsgruppen i CAT-skår (p=0.20) to 

måneder etter utskrivelse. Ved korrigering av forskjeller ved baseline (ANOVA), ble det heller 

ikke funnet en statistisk signifikant forskjell (p=0,09) mellom kontroll- og 

intervensjonsgruppen to måneder etter utskrivelse. Blant deltakerne i intervensjonsgruppen ble 

CAT-skår gjennomsnittlig redusert (mindre symptomer) med 1,8 enheter og median lik 2 

enheter. Hos kontrollgruppen fant vi en nedgang i CAT-skår på 0,4 enheter i gjennomsnitt og 

median lik 0. En studie fra 2012 med 64 kolspasienter som gjennomgikk et 

kolsrehabiliteringsprogram, ble CAT-skår redusert med 3 enheter i løpet av 42 dager hos 

pasienter som rapporterte en bedring i sin kols. Hos pasienter som rapporterte en forverring av 

kols over den samme tidsperioden økte CAT-skår med 2 enheter (Jones et al., 2012). 

Styringsgruppen for CAT hevder at en endring på 2 enheter representerer en betydningsfull 

forskjell for personer med kols (CAT Development Steering Group, 2012). Dette indikerer at 

vår intervensjon kan ha en klinisk relevant betydning for symptombyrde og helserelatert 

livskvalitet hos personer med kols innlagt på sykehus, selv om det ikke ble funnet en statistisk 

signifikant forskjell mellom kontroll- og intervensjonsgruppen.  

Siden CAT-skår ikke var studiens primære endepunkt ble ikke utvalgsstørrelsen beregnet for å 

ha teststyrke til å avdekke en forskjell i CAT-skår. Dersom vi hadde hatt en større studie er det 

ikke utenkelig at vi ville nådd statistisk signifikans. Hvis vi beregner utvalgsstørrelse utfra våre 

resultater, ville vi med 5 % signifikansnivå og en teststyrke på 80% trenge 157 pasienter i hver 

gruppe. Etter masterstudentens kjennskap finnes det ikke noen studier som har undersøkt 

effekten av veiledning i bruk av inhalasjonslegemidler på det kliniske endepunktet CAT-skår.  

Av de tre pasientrapporterte kolsvurderingstestene som nevnes i norsk faglig retningslinje for 

forebygging, diagnostisering og oppfølging av kols ble CAT valgt til vår studie 

(Helsedirektoratet, 2012). CAT et pålitelig mål på helserelatert livskvalitet med god 

reproduserbarhet og enkel utførelse. Samtidig skulle sykehuset i prinsippet gjennomføre CAT, 

dermed medførte det mindre belastning for deltakerne. CAT brukes i hovedsak til oppfølging 
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av personer med kols, hvor det i retningslinjer er anbefalt å identifisere trender (Global Initiative 

for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2018; Helsedirektoratet, 2012). Samtidig har 

CAT også vist å kunne identifisere effekter av en rehabiliteringsinnsats (CAT Development 

Steering Group, 2012; Jones et al., 2012). I vår studie hadde vi ikke mulighet for å identifisere 

trender. Dette kunne vært interessant, da det var antydninger til større reduksjon av CAT-skår 

mellom de to måletidspunktene hos intervensjonsgruppen i forhold til hos kontrollgruppen, jmf. 

figur 4.4.2. 

En CAT-skår på over 10 poeng finnes hos kolspasienter med tydelige plager, og hos mange 

med alvorlig grad av kols ses ofte verdier på over 20-25 poeng (Helsedirektoratet, 2012). Hos 

vår studiepopulasjon hadde bare en svært liten andel (2,5%) CAT-skår på 10 poeng eller 

mindre. De fleste, 55 %, hadde en CAT-skår mellom 20 og 30 poeng, og nesten en tredjedel 

over 30 poeng under sykehusinnleggelsen. Dette, sammen med grad av kols, bekrefter at vår 

studiepopulasjon generelt har en alvorlig grad av kols. Det er en større fordeling til høye CAT-

skår verdier i vår studiepopulasjon sammenliknet med andre funn (Jones et al., 2014). 

5.3 Inhalasjonsteknikk 

En av hensiktene med masteroppgaven var å undersøke om veiledning i bruk av 

inhalasjonslegemidler ga en bedring i inhalasjonsteknikk hos intervensjonsgruppen. Det ble 

ikke funnet en signifikant forskjell (p>0,05) i inhalasjonsteknikk hos intervensjonsgruppen før 

og etter veiledning. Blant deltakerne i intervensjonsgruppen var det ingen inhalatorer som ble 

demonstrert med en optimalt inhalasjonsteknikk før veiledning. 19 % av inhalatorene ble 

demonstrert med en akseptabel teknikk, og 46 % med en ikke-tilfredsstillende teknikk. Rett 

etter veiledning var andel inhalatorer som ble demonstrert med en optimal inhalasjonsteknikk 

33 %, akseptabelt 19 % og ikke-tilfredsstillende 13 %. Etter veiledning manglet det informasjon 

for 35 % av inhalatorene. Resultatet indikerer en forbedret inhalasjonsteknikk hos 

intervensjonsgruppen, hvor andel inhalatorer som ble håndtert med en korrekt (optimal og 

akseptabel) inhalasjonsteknikk økte fra 19 % til 52 %.  

Det er usikkerhet knyttet til disse funnene da flere deltakere ikke ønsket å vise 

inhalasjonsteknikken fullstendig, spesielt etter veiledning. Hovedutfordringen var at deltakerne 

ikke ønsket å ha inhalatoren i munnen og utløse dosen eller oppfattet de korrigerende rådene 

som uproblematiske å gjennomføre. Samtidig fikk noen av deltakerne nye inhalatorer under 

sykehusoppholdet slik at inhalasjonsteknikk ved baseline manglet. Dette er en svakhet for 
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studien siden inhalasjonsteknikken for 31 inhalatorer (65 %) ble vurdert før og etter veiledning. 

Og vi kan risikere å konkludere på feil grunnlag enn det som er reelt blant studiepopulasjonen. 

Denne utfordringen var ikke nevnt i studien i utført av Apotekforeningen. Apotekforeningens 

studie ble gjennomført i norske apotek, og viste en økning i andel pasienter med korrekt 

inhalasjonsteknikk (optimalt og akseptabelt) fra 31% før veiledning til 86 % tre måneder etter 

veiledningen (Ruud et al., 2018).  

Oversiktsartikkelen til Klijn et al. 2017 rapportere at 37 av 39 studier identifiserte en signifikant 

bedret inhalasjonsteknikk etter veiledning. Det er derfor veldokumentert at veiledning i bruk av 

inhalasjonslegemidler har en effekt på inhalasjonsteknikk. Flertallet av publiserte studier har 

kun inkludert pasientpopulasjoner med astma eller både astma og kols. Det er derfor et større 

kunnskapsgrunnlag for astmapasienter sammenliknet med kolspasienter, og også derfor 

usikkerheter knyttet til overførbarheten av resultatene mellom pasientgruppene. Samtidig er de 

fleste studier ikke er lokalisert på sykehus med innlagte pasienter, men heller pasienter som er 

i en stabil sykdomsfase (Klijn et al., 2017). Samtidig kan ikke de fleste tidligere studier 

sammenlignes direkte til vår studie, på grunn av metodiske ulikheter. I tillegg har vi har 

beskrevet inhalasjonsteknikken per inhalator og de fleste per pasient og inkluderer kun en av 

inhalatorene til hver pasient.  

En randomisert, kontrollert studie fra oversiktsartikkelen til Klijn et al. 2017 kan sammenliknes 

med vår, ved at den omhandler kolspasienter og at veiledningen i bruk av inhalasjonslegemidler 

fant sted på sykehus. Intervensjonsgruppen mottok opplæring i inhalasjonsteknikk, og 

kontrollgruppen fikk vanlig oppfølging fra sykehuset. Inhalasjonsteknikken ble vurdert utfra en 

8-trinns sjekkliste og inkluderte kun inhalatortypene aerosol, aerosol med kammer, Diskus® og 

Handihaler®. Forbedring i antall trinn utført korrekt var henholdsvis på 29 %, 22 % og 27% 

for de ulike inhalatortypene. Det ble kun funnet signifikant forskjell mellom intervensjons- og 

kontrollgruppen ved bruk av aerosol (Kiser et al., 2012; Klijn et al., 2017). I denne studien ses 

samme tendens til forbedring som funnene fra våre studier. Resultatene fra vår studie viser at 

andel inhalatorer som ble demonstrert med en korrekt inhalasjonsteknikk hos 

intervensjonsgruppen økte fra 19 % til 52%. 

En annen randomisert studie fra oversiktsartikkelen til Klijn et al. 2017 undersøkte effekten av 

to ulike veiledninger i inhalasjonsteknikk til astma- og kolspasienter innlagt på sykehus. En av 

gruppene fikk en enkelt veiledning, mens den andre gruppen fikk mulighet for flere 

veiledninger etter individuelt behov. I studien inkluderte de kun pasienter som brukte 
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inhalatortypene aerosol og tørrstoffinhalatoren Diskus®. Begge intervensjonene ga redusert 

feilbruk, men det var antydning til bedre inhalasjonsteknikk blant deltakerne som fikk flere 

veiledninger. Det var kun en statistisk signifikant forbedring i inhalasjonsteknikk for aerosoler 

hos gruppen som fikk mulighet for flere veiledninger. Korrekt inhalasjonsteknikk var definert 

som >75% av trinnene korrekt. I gruppen som fikk mulighet for flere veiledninger var andel 

pasienter med korrekt teknikk for aerosolene ved baseline 35 % og 87 % etter veiledning. I 

samme gruppe ble andel med korrekt bruk av Diskus® forbedret til 75 % fra 25% (Press et al., 

2012).  

Selv om de overnevnte studiene ikke direkte kan sammenlignes med vår ses likevel samme 

tendens til forbedring i disse studiene som vår. I disse studiene ser vi derimot en høyere grad 

av korrekt bruk før og etter veiledning i forhold til våre funn. Samtidig en større effekt av 

veiledningen i forhold til vår. Det er ikke utenkelig at dersom vi hadde hatt fullstendig 

informasjon om inhalasjonsteknikken til alle deltakerne i intervensjonsgruppen kunne vi fått 

andre resultater som hadde vært pålitelige.  

Det mest frekvente problemet som ble avdekket under første sjekk av inhalasjonsteknikk i vår 

studie var feil ved inhalasjon, dette omfatter inhalasjonskraft i forhold til det som kreves av 

inhalatoren og inhalasjonstid. For lav inhalasjonskraft kan være en kritisk feil som kan påvirke 

effekten av legemidlet (Haidl, Heindl, Siemon, Bernacka, & Cloes, 2016). Videre viste det seg 

at feil som å ikke puste godt nok ut før inhalasjon av dose, ugunstig posisjon av hode, hake og 

overkropp under inhalasjon og ikke holde pusten i 5-10 sekunder etter inhalasjon også utmerket 

seg spesielt. Disse feilene stemmer overens med hva som rapporteres i andre studier (Chrystyn 

et al., 2017; Vidhya et al., 2018). 

En metaanalyse fra 2017 har oppsummert de vanligste feilene etter inhalatortype. For aerosoler 

er de vanligste feilene som er spesielle for inhalatortypen å ikke riste inhalatoren før bruk og 

inhalere for kraftig. I vår studiepopulasjon ble det avdekket at en tredjedel av inhalatorene som 

krevde det ikke ble ristet før veiledning. For tørrstoffinhalatorer er de vanligste feilene spesielt 

for inhalatortypen å puste ut mot inhalatoren og ikke inhalere kraftig og dypt nok (Chrystyn et 

al., 2017). Dette var også frekvent feil blant vår studiepopulasjon, og disse feilene rapporteres 

som kritiske feil (Haidl et al., 2016). For Respimat® er det ofte sett problemer med klargjøring 

av inhalatoren og at de ikke inhalerer lenge nok (Chrystyn et al., 2017). I vår studiepopulasjon 

gjaldt det en tredjedel av inhalatorene. Derimot var de generelle feilene som beskrevet ovenfor 
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av de mest frekvente feilene registrert for Respimat®. De overnevnte feilene kan være et steg i 

inhalasjonsteknikken som fortjener ekstra fokus i en eventuell opplæringssituasjon. 

24 deltakere (60%) oppga å ha fått opplæring tidligere i en eller flere av sine inhalatorer, og 

likevel kan inhalasjonsteknikken hos studiepopulasjonen før veiledning ansees som å ha et 

forbedringspotensial. Dette forsterker retningslinjenes anbefaling om å gi gjentagende 

veiledninger i bruk av inhalasjonslegemidler (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 

Disease (GOLD), 2018; Helsedirektoratet, 2012). Noen pasienter trenger repetisjon og trening 

i å bruke inhalatoren korrekt, og det er tendenser til at inhalasjonsteknikk forfaller over tid 

(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2018). Erfaringen til 

studenten var at deltakerne ofte var svært syke og man oppfattet at veiledningen var av 

belastningen for noen av deltakerne. Det var for eksempel for noen deltakere vanskelig å snakke 

kontinuerlig og holde en samtale. Dermed kan det diskuteres om sengepost er riktig sted og tid 

for opplæring. Det kan også tyde på at det er en fordel å gi gjentagende veiledninger under 

sykehusoppholdet slik som studien til Press et al. 2012, og kanskje være en av årsakene til at vi 

ikke oppnådde statistisk signifikans.  

5.4 Bruk av inhalasjonslegemidler 

En av hensiktene med masteroppgaven var å beskrive studiepopulasjonens bruk av 

inhalasjonslegemidler, herunder hvilke virkestoffgrupper og inhalatortyper deltakerne fikk 

forskrevet i forhold til oppgitt grad av kols. I de nye retningslinjene legges det vekt på at valg 

av inhalasjonsbehandling skal være mer individbasert, og en viktig del av behandlingen er å 

vurdere behandlingens effekt. Valg av legemiddel gjøres på bakgrunn av grad av kols, 

symptomer og risiko for eksaserbasjoner, se figur 1.4.3 for anbefalt oppstarts behandling 

(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), 2018).   

Behandlingen som deltakerne fikk avvek ikke i vesentlig grad fra anbefalt oppstarts behandling 

i de ulike GOLD-kategoriene. Det er vanskelig å konkludere hvorvidt den farmakologiske 

behandlingen er «riktig» på grunn av manglede data. Vi har ikke tilgang til historikk og innsyn 

til tidligere vurderinger av inhalasjonsbehandlingen for deltakerne. I vår studiepopulasjon fant 

vi en tendens til flere virkestoffgrupper i bruk sammenlignet med det som er anbefalt oppstarts 

behandling. Det er grunn til å tro ut fra alder og kolsgrad at vår studiepopulasjon har hatt kols 

en god stund, og derfor kanskje prøvd ut hvilke kombinasjoner som har mest vellykket effekt 

for den enkelte. Dermed kan man se flere virkestoffgrupper i bruk i forhold til den generelle 
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anbefalingen ved oppstart. I studiepopulasjonen ses det en tendens til høy forskrivningsfrekvens 

av ICS. ICS er i de nyeste anbefalingene mer restriktiv, og kun av førstevalgene hos GOLD-

gruppe D. Dette kan forklares med at de fleste deltakerne i studiepopulasjonen tilhørte GOLD-

gruppe D.  Det var også høy forskrivning av SABA (31 deltakere, 78%), dette indikerer at 

forskriver anså at flertallet hadde behov for daglig symptomlindring. 

Studiepopulasjonen hos kartleggingsstudien fra Ålesund sykehus ved Medisinsk avdeling 

brukte forholdvis likt antall inhalatorer sammenliknet med vår studiepopulasjon. Derimot var 

det betydelig færre inhalatortyper per pasient blant studiepopulasjonen ved Ålesund sykehus 

sammenliknet med vår studiepopulasjon (Buset, 2014).  Av de deltakerne som fikk forskrevet 

tre inhalatorer i vår studie var det kun tre av de som brukte to inhalatortyper, resten brukte tre 

ulike inhalatortyper. Samtidig viser resultatene våre at de som hadde kun én inhalator også var 

de eneste som brukte en inhalatortype. Deltakerne med to inhalatorer fikk også forskrevet to 

ulike inhalatortyper. Dette indikerer at det er muligheter for forbedringer med tanke på å 

minimere antall inhalatortyper hos studiedeltakerne.  

De mest brukte inhalatortypene var aerosoler og Respimat®. Det var også disse inhalatortypene 

som ble ordinert under sykehusoppholdet ved introduksjon av en ny inhalator. Fordelen med 

slike inhalatorer er det lave kravet til inhalasjonskraft (Kaplan & Price, 2018). Andre vanlige 

inhalatortyper var Ellipta®, Diskus® og Turbuhaler®, som anses som relativt enkle i bruk og 

krever noe inhalasjonskraft (Kolberg & Holt, 2014). I tillegg til inhalatorer brukte 55 % av 

deltakerne forstøver, bruk av forstøver kan indikere på at deltakeren har vanskeligheter med å 

inhalere eller å bruke inhalatorer (Kaplan & Price, 2018).  

5.5 Styrker og svakheter med studien 

En styrke ved studien er at den var randomisert og kontrollert, slik at vi kan konkludere på 

effekt. Samtidig oppnådde vi det planlagte antallet av deltakere til studien. Det ble inkludert 

43% av alle potensielle studiedeltagere ved Lungemedisinsk sengepost i studieperioden. 

Pasienter som ble ekskludert på grunn av inklusjons- og eksklusjonskriterier og pasienter som 

var i terminalfase ble vurdert som ikke potensielle deltagere til studien. Dette gir en noe usikker 

representativitet i forhold til pasientpopulasjonen, se for øvrig diskusjonen av ekstern validitet 

over i 5.1. Datasettet er fullstendig for mange variabler, det vil si at tilgangen på data er god og 

det er lite manglende data. Våre resultater er dermed pålitelige og kan si noe om denne 

populasjonen som helhet. Det er derimot betydelig mangel på data som omhandler 
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inhalasjonsteknikk. Hovedutfordringer var at deltakerne ikke ønsket å demonstrere 

inhalasjonsteknikk på demonstrasjonsinhalatorene, spesielt etter veiledning. Dette kan være 

grunnet studentens kommunikasjon, erfarenhet og fremtoning, men også situasjonen og 

helsetilstanden til deltakerne. 

Som beskrevet i 5.1 var det ulike grunner til at pasienter ikke ønsket å delta i studien. Det at 

pasienter ikke følte behov for eller utbytte av å være med i studien er en svakhet. Noen pasienter 

begrunnet dette med at de hadde fått flere veiledninger i bruk av inhalasjonslegemidler tidligere 

og følte de mestret inhalatoren godt. Dette er en svakhet for studien og dens resultater kan være 

misvisende, da vi ikke kan vite hvordan inhalasjonsteknikken var hos disse 29 pasientene. Det 

kan være at vi mistet de pasientene som brukte inhalatoren korrekt, eller de som synes bruk av 

inhalatorer var en utfordring og dermed helst ville unngå temaet, spesielt når de befant seg i en 

nedsatt allmenntilstand. Samtidig mistet vi informasjon om pasientgruppen som helhet, og det 

er usikkerheter knyttet til om demografien kan overføres til alle kolspasientene ved 

Lungemedisinsk sengepost.  

Det ble benyttet standardiserte og validerte sjekklister, fremgangsmåter og opplæringsprogram. 

Disse var i stor grad utviklet av Apotekforeningen, og ble brukt for å sikre kvaliteten på 

vurdering og opplæring i inhalasjonsteknikk. Det ble brukt som hjelp til å identifisere feilbruk 

og veilede deltakerne på en standardisert fremgangsmåte. Dette er en fordel ved at 

inhalasjonsteknikken ble vurdert på likt grunnlag uansett inhalatortype og likt gjennom hele 

studieperioden. Samtidig kan funn sammenlignes med andre studier. Svakheten med 

sjekklistene var at noen viktige elementer ikke ble registrert. Dersom en deltaker skulle ta flere 

doser av samme inhalator, ble ikke pausen i mellom dosene registrert. Det ble heller ikke 

registrert om pasienten ristet inhalatoren før den andre dosen ble inhalert. CAT og LMS ble 

også utført etter standardiserte fremgangsmåte gjennom hele studieperioden.  

Student har personlig erfaring med inhalasjonslegemidler fra før, og mottok opplæring av 

farmasøyt før studiestart. Likevel lærer man etter hvert som flere og flere inhalasjonssjekker og 

inhalasjonsveiledninger blir utført og utfordringer blir diskutert. Dette kan også påvirke 

resultatet i noen grad, selv om rekkefølgen på deltakerne og antall feil ikke gjenspeiler noen 

klar sammenheng. Det er mulig at en annen eller mer erfaren farmasøyt ville vurdert og veiledet 

deltakerne annerledes, i tillegg til å formidle forbedringspotensialet på en mer hensiktsmessig 

måte til deltakeren. Mellom studentene er det også muligheter for ulik vurdering og formidling 

av deltakerens utfordringer omkring inhalasjonsteknikk. Selv om studentene hadde utarbeidet 
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prosedyrer og diskutert skjemaer og situasjoner grundig sammen i forkant av studiestart og 

underveis. Den vurderingen som studentene i størst grad måtte ta selv, var vurdering av 

tilstrekkelig inhalasjonskraft. Det kan være vanskelig å avgjøre på bakgrunn av observasjon av 

deltakere som har en betydelig redusert lungekapasitet, om de hadde en tilstrekkelig 

inspirasjonskraft. Det er sannsynlig at studentene underveis ble flinkere til å identifisere dette, 

og derved påvirket resultatene. Likevel er det en styrke at samme personer har vurdert alle 

inhalasjonsteknikkene. Til eventuelle fremtidige studier kan det være aktuelt å inkludere 

undersøkelser av inspirasjonskraft, slik at det ikke er en personlig vurdering.  

CAT er et pålitelig verktøy for å estimere symptombyrde, den er effektiv å bruke for oppfølging 

av pasienter, men er også sensitiv til å detektere effekter av intervensjoner (CAT Development 

Steering Group, 2012; Jones et al., 2012). CAT har god reproduserbarhet og lav risiko for 

feilbruk for «uerfarne studenter». Siden deltakerne ikke var i en stabil sykdomsfase kan det 

diskuteres om en redusert CAT-skår egentlig var effekten av restitusjon. Derimot ser man en 

større reduksjon i CAT-skår hos deltakerne intervensjonsgruppen sammenliknet med 

deltakerne i kontrollgruppen. Det kan derfor antydes at reduksjonen ikke er tilfeldig eller 

grunnet restitusjon. Det hadde vært ønskelig å følge deltakerne over lengre tid og supplert med 

minimum en CAT til, slik at man kunne ha studert trender. Da det var antydninger til at CAT-

skåren hos deltakerne i intervensjonsgruppen synker kraftigere enn hos kontrollgruppen.   

En svakhet med CAT-skår er den store spredningen. Stor spredning kan være noe av årsaken 

til at forskjellen mellom gruppene ikke nådde statistisk signifikans, det trengs derfor større 

studier for å kunne identifisere en sikker effekt. Det er også en svakhet at flere variabler 

indikerer at intervensjonsgruppen hadde dårligere helsestatus enn kontrollgruppen. Dette kunne 

man ha kontrollert for på forhånd, for eksempel ved å innføre stratifisering av antall tidligere 

reinnleggelser eller CAT-skår.  Det ble utført en ANOVA-korreksjon for forskjeller ved 

baseline, men denne testen viste heller ingen signifikant forskjell (p=0,09) i CAT-skår mellom 

gruppene to måneder etter utskrivelse.  

Mangel på signifikans kan også være fordi det trengs en mer omfattende intervensjon for å 

kunne påvirke det kliniske endepunktet CAT-skår og forbedre inhalasjonsteknikken statistisk 

signifikant hos pasientgruppen. Det kan innebære å gi veiledning flere ganger under 

sykehusoppholdet, eller at intervensjonen i større grad skulle hatt innvirkning på 

inhalasjonsbehandling og behandlingsplanen til deltakerne. Intervensjonen kunne også ha 

inkludert flere tema utover kun inhalasjonsteknikk, for eksempel røykeslutt og fysisk aktivitet. 
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Det var disse to faktorene som ble pekt ut som det viktigste under kolsrehabiliteringsprogram 

(Melsom et al., 2015).  

5.6 Veien videre 

Den høye andelen av inhalatorer som ble håndtert med en ikke-tilfredsstillende teknikk 

bekrefter at alle kolspasienter som bruker inhalasjonslegemidler, ideelt sett bør få opplæring i 

inhalasjonsteknikk. Opplæring bør prioriteres på sykehus, apotek og ved kontroll hos fastlege 

eller poliklinikk. Det trengs videre forskning på hvilken veiledning som har mest nytte for 

personer med alvorlig grad av kols. I vår studie var det antydninger til lavere CAT-skår hos 

intervensjonsgruppen sammenliknet med kontrollgruppen etter to måneder. Det trengs større 

studier, med lengre oppfølgingstid og mulig en mer kompleks intervensjon for å kunne 

identifisere en sikker effekt på det klinisk endepunktet CAT-skår og inhalasjonsteknikk, hvor 

CAT-skår kan brukes som primært endepunkt.  

Helsepersonellets kunnskap om inhalasjonslegemidler og dens bruk ble ikke undersøkt i denne 

studien. Under datainnsamling ble det uttrykket interesse for å lære om inhalasjonsteknikk blant 

sykepleiere på sengeposten. Det er derfor svært positivt at Lungemedisinsk sengepost ved 

Ullevål sykehus er i gang med implementering av oppdatert prosedyre for systematisk 

vurdering av inhalasjonsteknikk og opplæring av pasienter. I tillegg til opplæring av 

helsepersonellet ved sengeposten.  
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6  Konklusjon 
Dette var en randomisert, kontrollert studie ved Lungemedisinsk sengepost, Oslo 

Universitetssykehus, Ullevål. Formålet med studien var å undersøke om veiledning i bruk av 

inhalasjonslegemidler kunne påvirke symptombyrde og inhalasjonsteknikk hos personer med 

kols innlagt sengeposten. Studiepopulasjonen utgjorde totalt 40 pasienter, og var en 

pasientgruppe med høy sykelighet. 

Det ble ikke funnet en statistisk signifikant forskjell (p>0,05) i CAT-skår mellom kontroll- og 

intervensjonsgruppen to måneder etter utskrivelse. Til tross for ikke signifikant forskjell ble 

CAT-skåren hos deltakerne i intervensjonsgruppen redusert med 2 enheter. I kontrollgruppen 

var det tilnærmet ingen nedgang i CAT-skår. En redusert CAT-skår med 2 enheter kan være av 

klinisk betydning for personer med kols.  

Det ble observert en høy forekomst av ikke-tilfredsstillende inhalasjonsteknikk (63 % av 

inhalatorene) ved baseline for alle inkluderte pasienter. Andel inhalatorer som ble demonstrert 

med en korrekt (optimal og akseptabel) inhalasjonsteknikk ved baseline var 28 %. Av de 

inhalatorene som vi har informasjon om i intervensjonsgruppen, ble inhalasjonsteknikken 

forbedret fra 19 % med korrekt (optimal og akseptabel) inhalasjonsteknikk før veiledning til 

52% etter veiledning. Dette var ikke en statistisk signifikant forskjell (p>0,05). Denne studien 

bekrefter derfor behovet og nødvendigheten av gi opplæring i inhalasjonsteknikk til personer 

med kols innlagt på sykehus. Studiepopulasjonen var trolig for liten til å kunne påvise en sikker 

effekt. Det trengs flere og større studier, eller mer komplekse intervensjoner for å kunne 

identifisere en sikker effekt.  

På bakgrunn av studiepopulasjonens fordeling til GOLD-grupper kan det ikke antas at 

resultatene fra studien har gyldighet for den generelle kolspopulasjonen, men det er antydninger 

til at resultatene kan ha en betydning for den sykehusinnlagte kolspasienten i Norge. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 – Skjema for samtykke 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

"Kan veiledning i inhalasjonsteknikk under 

sykehusinnleggelsen og utskrivningstjeneste fra apoteket 

bidra til færre reinnleggelser av KOLS-pasienter 

- en pilotstudie" 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt for å undersøke om en 

kvalitetssikret og standardisert veiledning i bruk av inhalasjonslegemidler under 

sykehusinnleggelsen kan bidra til et redusert antall reinnleggelser til sykehus. Behandling av 

KOLS forutsetter at du bruker inhalasjonsmedisinen på riktig måte. Tidligere 

forskningsresultater tyder på at dette i relativt stor grad gjøres feil. En grunn kan være at 

brukerne ikke har fått den nødvendige opplæringen. Vi ønsker å undersøke om veiledning i 

inhalasjonsteknikk og samtaler om legemidlers effekt kan bidra til en bedre behandling med 

færre plager for deg og andre pasienter med KOLS.  

Ved å delta i studien kan du bidra til å øke kunnskapen om betydning av å gi veiledning i bruk 

av legemidler til kolspasienter innlagt på sykehus. Det vil kunne gi en bedre hverdag for deg 

og redusere antall innleggelser til sykehus. I fremtiden vil det kunne bidra til å bedre 

behandlingen av KOLS-pasienter.  

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i 

Oslo. Studien gjennomføres i perioden september 2018 til utgangen av januar 2019.  
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HVA INNEBÆRER PROSJEKTET? 

Pasienter innlagt ved Lungemedisinsk sengepost, Oslo Universitetssykehus, med KOLS som 

diagnose blir spurt om å delta i studien. Når du takker ja til å delta i studien vil 

farmasistudentene snakke med deg om hvilke inhalasjonslegemidler du bruker, og hvordan 

du bruker dem. Du vil bli bedt om å vise hvordan du bruker inhalatoren(e) du vanligvis 

bruker. Og du vil bli bedt om å besvare en KOLS vurderingstest under innleggelsen.   

Studien er såkalt randomisert og kontrollert. Dette betyr at halvparten av deltakerne får 

ekstra oppfølging av farmasøytstudentene og halvparten ikke. Hvilken gruppe du kommer i 

avgjøres ved trekning.  

Dersom du trekkes til gruppen som får ekstra oppfølgning vil du få følgende tilbud under 

sykehusoppholdet: 

 Samtale med farmasistudentene for å sikre at sykehuset har riktig informasjon om 

din bruk av inhalasjonsmedisiner 

 En sjekk av hvordan du bruker inhalatoren og eventuelt korrigering hvis feil avdekkes. 

 Veiledning om riktig bruk av dine inhalasjonsmedisiner 

Du får også følgende tilbud ved utskrivning: 

 Mulighet til å få repetert veiledning i inhalasjonsteknikk 

 Få svar på spørsmål om dine inhalasjonsmedisiner av farmasistudentene 

 Få utlevert inhalasjonsmedisinen som du skal bruke fremover før du skrives ut. 

Reseptekspederingen utføres ved Sykehusapotekene Oslo, Ullevål.   

Dersom du trekkes til den andre gruppen som ikke får denne ekstra veiledningen, vil du få 

standard oppfølging fra sykehuset under innleggelsen. 

Spørreskjema: 

Vi ønsker også å vite hva du synes om inhalasjonsveiledningen, og tilbudet du får ved 

utskrivning fra sengeposten.  Derfor vil vi be deg om å besvare to korte spørreskjema med 

ca. 10 spørsmål (avkrysning).  

Etter utskrivelse fra sykehuset 

2 måneder etter at du er utskrevet fra sykehuset vil du bli kontaktet per telefon for å 

besvare en KOLS-vurderingstest. Dette er en vurdering av hvordan din KOLS-sykdom påvirker 

deg og din hverdag. Dette gjelder om du har fått inhalasjonsveiledning eller ikke. 

Tidsbruk 
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Samtalen under innleggelsen for kartlegging av bruk av legemidler og hvordan du tar dine 

legemidler antas å ta ca. 15 minutter.  

Eventuell veiledningssamtale vil ta anslagsvis 15 minutter. Utskrivningstjenesten antas å ta 

ca. 10 minutter. Henvendelsen per telefon etter utskrivelsen kan forventes å ta ca. 5-10 

minutter. Du vil også fylle ut to korte spørreskjemaer om tjenestene ved hjelp av 

farmasistudenten, som vi antar tar noen få minutter.  

Personopplysninger 

I prosjektet vil vi innhente og registrere opplysninger om deg. Opplysninger som vil bli 

registrert er kjønn, alder, innleggelsesdato og utskrivningsdato, grad av KOLS, sykdommer du 

har, legemidler du brukte ved innkomst til sykehuset og ved utreise, CAT-score, hvorvidt 

Ullevål er ditt lokalsykehus, hvor mange ganger du har vært innlagt siste år, og eventuelle 

sykehusinnleggelser ved 3 måneder og ett år etter utskrivelse. Det registreres også hvordan 

inhalasjonsteknikken din er under innleggelsen og hvilke spørsmål du hadde under 

veiledningen.  

For å være sikre på at vi kommer til riktig informasjon kan det være nødvendig å innhente 

opplysninger fra ulike kilder. Ved å delta i studien gir du samtidig samtykke til at 

farmasistudentene får tilgang til:  

 Nødvendige opplysninger fra din sykehusjournal (inkludert oppslag i kjernejournal 

når nødvendig)  

 Å innhente opplysninger fra fastlegen din, eller bistandspersoner du har i forbindelse 

med legemiddelinntak (f.eks. hjemmesykepleie eller pårørende). Dette skjer ved 

telefonisk kontakt eller ved overføring av telefax. 

 Opplysninger om deg i det nasjonale KOLS-registret (dersom du har godkjent 

registrering der)  

 Å kontakte deg per telefon 2 måneder etter utskrivning, for å ta en ny KOLS 

vurderingstest (CAT-score)  

 Opplysninger fra Norsk Pasientregister om dine eventuelle sykehusinnleggelser etter 

at du ble skrevet ut og til det har gått ett år etter at alle pasientene i studien er 

utskrevet.  
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MULIGE FORDELER OG ULEMPER 

Dersom du deltar i studien vil du være sikret at sykehuset kjenner til hvilke 

inhalasjonslegemidler du bruker og hvordan. Dessverre er ikke dette alltid tilfelle i dag.  

Hvis du kommer i gruppen av pasienter som tilbys inhalasjonsveiledning og 

utskrivingstjeneste vil du  

 Få ekstra grundig gjennomgang i bruken av inhalasjonsmedisinene dine 

 Kunne få svar på dine spørsmål om inhalasjonsmedisinene 

 Kunne få med deg hjem de inhalatorene du skal fortsette med etter utskrivelse uten 

å gå på apoteket selv  

 

Dette tilbudet kan være nyttig for deg, og vil kunne bidra til en bedre legemiddelbehandling 

for deg og andre pasienter med KOLS. Ulempen kan være at du vil kunne oppleve at flere 

personer i sykehusavdelingen spør deg om de legemidlene du bruker, da dette prosjektet 

ikke inngår i den vanlige sykehusoppfølgingen.  

 

Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke sitt samtykke 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du 

samtykkeerklæringen på bakerste side. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn 

trekke ditt samtykke. Dette vil ikke få konsekvenser for den videre behandlingen du får ved 

sykehuset. Dersom du trekker deg fra prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede prøver 

og opplysninger, med mindre opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i 

vitenskapelige publikasjoner. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har spørsmål til 

prosjektet, kan du kontakte veileder og førsteamanuensis ved Farmasøytisk Institutt, 

Universitetet i Oslo, Liv Mathiesen, telefon: 22 85 65 71, e-postadresse: 

livmathi@farmasi.uio.no  
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Hva skjer med opplysningene om deg?  

Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med 

prosjektet. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få 

endret eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Du har også rett til å få innsyn i 

sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene.  

Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte 

gjenkjennende opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en 

elektronisk dataløsning som kun overlegene Ole Skjønsberg og Bjørg J Abrahamsen, klinisk 

farmasøyt Elin Trapnes, og masterstudentene Johanne Sve Bjørndal og Adyam T. Kebede har 

tilgang til. 

Identifiserbare opplysninger om deg vil bli slettet i utgangen av juni 2023.  

 

Godkjenning 

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har vurdert prosjektet, og har 

gitt forhåndsgodkjenning. Prosjektet har saksnummer hos REK (2018/753-6) 

Etter ny personopplysningslov har behandlingsansvarlig Oslo universitetssykehus og 

prosjektleder Liv Mathiesen et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine 

opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har rettslig grunnlag i EUs 

personvernforordning artikkel 9 nr. 2a.   

Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet.  

KONTAKTOPPLYSNINGER 

Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du ta kontakt med veileder og førsteamanuensis 

ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo, Liv Mathiesen, telefon: 22 85 65 71, e-

postadresse: livmathi@farmasi.uio.no. 

Du kan ta kontakt med institusjonens personvernombud dersom du har spørsmål om 

behandlingen av dine personopplysninger i prosjektet. Avdeling for informasjonssikkerhet og 

personvern, Oslo universitetssykehus HF, telefonnummer: 22 11 80 80, e-post: www.oslo-

universitetssykehus.no\personvern  

http://www.oslo-universitetssykehus.no/personvern
http://www.oslo-universitetssykehus.no/personvern
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Jeg samtykker til å delta i prosjektet  

 

 

Sted og dato Deltakers signatur 
 
 

 

 Deltakers navn med trykte bokstaver 
 

                             ----------------------------------------------------------- 

            Telefonnummer  

 

 

Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om prosjektet  

 

Sted og dato Signatur 
 
 

 

 Rolle i prosjektet 

 

Deltakeren har fått en kopi av det daterte og signerte samtykke. 

 

Sted og dato Signatur 
 
 

 

 Rolle i prosjektet 
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Vedlegg 2 – Arbeidsskjema for legemiddelsamstemming 

Avdeling/gruppe Seng Inklusjonsnummer: 

 

Randomiseringsnr:  Útført (dato, sign) 

 

 

Legemiddelliste (etter legemiddelkurve)                 

 

Samstemt legemiddelliste 

 

Håndtere 

LM selv# 

Pasient håndterer LM selv?                Ja                Nei Kommentar Dosering* 
Problem (x)  
Ikke p. () 

Dato Legemiddel,administrasjonsform, styrke Dosering      Ind EL 

          

          

          

          

          

          

          

          

           *Info fra: pasient (P), pårørende (PR), fastlege (F), spesialist (S), kommunehelsetjeneste (KHT), multidose (M), apotek (A), sykehusjournal - EPJ (J), kjernejournal (KJ)  
#Ind: Indikasjon; EL: etterlevelse 

 

 

  

  

 

Innleggelsesårsak (fra journal):                                                                                                                                           
 

Kommentarer til LMS (Noe som er aktuelt å ta opp igjen ved utskrivning?)  Legekontakt (ved uoverensstemmelser)  

  

  

  

  

  

Hva fås det hjelp i, av hvem og hvor ofte?  

Sosial info, inkl bosted: 

Kommentarer under utskrivningstjenesten Hvilke medisiner gis ut ifm utsktivningstjenesten? 
(Inhalasjonsmed./antibiotika/prednisolon)                                                                                                   

  

  

  

  

  

 
 

  

 Dokumentert i journal 

 Uoverenstemmelser 

    presentert lege/overført  

    LMG-skjema 

 Fått opplæring før?  I det siste året?    I hvilke inhalatorer? Alle?   Fra hvor? Multidose?       Nei       Ja, versjon ______ 
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Vedlegg 3 – Eksempel på sjekkliste ved vurdering av inhalasjonsteknikk 

Aerosol suspension                                                                                  Inkl.nr.: 

               Rand.nr.: 

 (Airomir, Flixotide, Flutide, Flutiform, Flutikason Cipla, SeretideG, Serevent, SymbicortG, 

Salmeterol/Fluticasone Cipla, SerkepG, Ventoline)                                  

* Critical step                      ✔= correct            x= wrong 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Steps Admission 
Egen □          
Demo□ 

Inh.training 
Egen □          
Demo□ 

Date and 
signature 

1 Remove the cap*     

2 Shake inhaler*   

3 Breathe out   

4 When breathing out fully, does so away from the 
inhaler 

  

5 Hold inhaler upright with mouthpiece down*   

6 Lips closed around the mouthpiece   

7 Tilt chin up slightly   

8 Breathe in slowly*   

9 Actuate at beginning of inhalation*   

10 Actuate only one dosage   

11 Breathe in until dosage is actuated*   

12 Maintain breath hold minimum 3 seconds   

13 Breathe out away from the inhaler   
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1. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er best. Hvordan vil du bedømme din 
inhalasjonsteknikk?  

□        □       □       □        □       □       □        □         □        □ 
1               2                3              4               5              6             7               8                  9              10 

1. Hadde pasienten med seg inhalatoren(e) til sykehuset selv?       Ja □        Nei□ 

Er de i orden?                                                                                               Ja □        Nei□ 

Ok renholdt?                                                                                                 Ja □        Nei□ 

Tom?                                                                                                               Ja □        Nei□ 

2. Kommentarer til inhalasjonsteknikken  
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Vedlegg 5 – Prosedyre for inhalasjonsveiledning 

 
Prosedyre for Inhalasjonsveiledning 
 
For å gjennomføre inhalasjonsveiledningen gjennomgås en standard prosedyre for hver enkelt pasient. 
Prosedyren som er laget tar utgangspunkt i Tjenestemanual inhalasjonsveiledning, punkt 8.2, som er laget 
av Apotekforeningen i forbindelse med tjenesten Inhalasjonsveiledning i apotek, men er tilpasset til 
pilotstudien og at inhalasjonsveiledningen foregår på sengepost på et sykehus.  
 
1. Kartlegger om pasienten har brukt inhalatoren tidligere  
Inhalasjonsveiledningen innledes med å avklare om pasienten har brukt den aktuelle inhalatoren tidligere 
og om pasienten har fått opplæring i bruk av denne. 
 
2. Demonstrerer riktig bruk av inhalatoren 
For pasienter som har brukt inhalatoren tidligere, eller allerede har fått opplæring: gå videre til punkt 3. 
Dersom pasienten ikke har erfaring med bruk av inhalatoren skal man demonstrere riktig bruk først. 
Faktaark brukes som støtte ved behov. Se opplæringsmanual fra Apotekforeningen for de ulike 
inhalatorene; punkt 10.1, faktaarkene, brukerveiledningene for de ulike inhalatorene og 
veiledningsvideoene på Felleskatalogen.no. 
 
3. Pasienten viser sin inhalasjonsteknikk 
Pasienten viser sin inhalasjonsteknikk på egen inhalator. For pasienter som ikke har brukt inhalatoren 
tidligere så gjentar pasienten inhalasjonsteknikken slik den ble demonstrert tidligere (forutsetter at 
pasient har inhalatoren(e) tilgjengelig). Det er en forutsetning at pasienten tar inhalasjonsmedisinen de 
skal bruke for å kunne vurdere inhalasjonsteknikken skikkelig. Hvis pasienten har inntatt dagens dose(r) så 
må man komme tilbake på et senere tidspunkt for å vurdere pasientens inhalasjonsteknikk. Se punkt 10.2 
(opplæringsmanual) for retningslinjer vedrørende bruk av demoutstyr/egen inhalator. (Apotekforeningen 
tillater for tjenesten i apotek at pasienter som har inntatt dagens dose(r), viser steg for steg hvordan 
inhalatoren brukes og tar en liksominhalasjon. Poenget her er å veilede i bruk og da må 
inhalasjonsmedisinen inntas direkte fra inhalator for å observere riktig teknikk). 
 
Inhalasjonsteknikken observeres ved å følge punktene i sjekklisten og eventuelt på faktaark. Etter 
observasjon gis korrigerende råd til pasienten ved behov. Kommenter først det som er bra, deretter 
eventuelle punkter der pasienten kan forbedre teknikken sin. I de tilfellene man ikke tror pasienten er i 
stand til å bruke inhalasjonsmedisinen riktig, tas dette opp med ansvarlig sykepleier eller lege for å 
avklare bytte av inhalasjonsmedisin eller bruke hjelpemidler (f.eks. kammer). 
 
4. Praktisk informasjon om inhalatoren 
Avdekke om pasienten har behov for informasjon om hvordan man kan se når inhalatoren er tom, 
hvordan man skal rengjøre inhalatoren og hvordan denne skal oppbevares. Behov for munnskylling skal 
nevnes dersom det er aktuelt (etter bruk av inhalasjonssteroider). Pasienten skal også få veiledning i 
hvordan inhalatorene gjøres klar til bruk etter at de er tatt ut av emballasjen første gang og ved opphold i 
bruk. 

 
5. Sikre at pasienten vet når medisinen skal tas 
Pasienten skal få informasjon om forskjellen mellom forebyggende medisin og anfallsmedisin, og hvordan 
dette har betydning for hvordan disse skal brukes. Dette gjøres gjennom en dialog med pasienten. Det tas 
utgangspunkt i pasientens behandlingsplan, legemiddelets bruksanvisning (etikett) og generelle 
behandlingsprinsipper/retningslinjer.  
I veiledningen er det viktig at informasjonen som gis, tilpasses pasienten og spørsmål som stilles også 
tilpasses etter hva som avdekkes gjennom dialogen. Med det så menes det at pasientens evne til å lære 
og forstå må tas med i vurderingen av hvordan man ønsker å veilede pasienten. 



67 
 

 

Vedlegg 6 - Eksempel på informasjonsskriv 
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Vedlegg 7 – Eksempel på informasjonsskriv  

 

 

 

                                               

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

NÅR BRUKES DET?                             Dato:  

 Brukes ved behov når man er tungpusten og før 

anstrengelser 

 Din aktuelle dosering er:  
 

 Om doseringen ikke føles tilstrekkelig bør du ta 
kontakt med legen 

HVORDAN VIRKER DET? 

 Musklene rundt luftveiene slapper av slik at 

luftveiene utvides og det blir lettere å puste  

VIRKETID 

 Effekten kommer i løpet av få minutter og varer i 
4-6 timer 

 

BIVIRKNINGER 

 Kan noen ganger oppstå, og de opptrer oftere 
ved høye doser enn lave. 

 Noen kan oppleve hjertebank, skjelvinger og 
muskelkramper. 

 

Hvis du senere har behov for oppfrisking av hvordan 

inhalatoren brukes, eller har spørsmål angående din 

inhalasjonsmedisin ta kontakt med legen eller en farmasøyt 

på apotek.   

Navn på mitt legemiddel: ___________________ 

MEDISIN SOM ÅPNER LUFTVEIENE, VIRKER HURTIG OG HAR KORTVARIG EFFEKT 
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Vedlegg 8 – Prosedyre for utskrivningstjeneste 

Prosedyre for utskrivningstjeneste til KOLS-pasienter i pilotstudien 
«Kan veiledning i inhalasjonsteknikk under sykehusinnleggelsen og 
utskrivningstjeneste fra apoteket bidra til færre reinnleggelser av 
KOLS-pasienter – en pilotstudie?»  

 

1. Hensikt: 

Hensikten med en utskrivningstjeneste er å ha en samtale med pasienten om inhalasjonsmedisin(ene). I 

denne samtalen ønsker vi å avdekke om pasienten har forstått informasjonen som ble gitt under 

inhalasjonsveiledning. Og samtidig sikre at pasientene får de inhalasjonspreparatene de trenger før 

utskrivning fra sykehuset. Det kan gjennomføres en repetisjon av inhalasjonsteknikk om ønsket/nødvendig.  

2. Omfang: 

Prosedyren omfatter en samtale med pasienter for å avdekke om de ønsker mer utfyllende informasjon og 

det som var vanskelig sist om sine inhalasjonspreparater. Om pasientene mangler nødvendige 

inhalasjonspreparater. Prosedyren beskriver og hvordan ekspedering av inhalasjonspreparater skal foregå. 

3. Når utføres tjenesten? 

Utskrivningstjeneste skal utføres før pasienten skrives ut fra Lungeavdelingen på Ullevål sykehus. Kan gjøres 

når videre forskrivning av inhalasjonspreparater er besluttet. 

4. Hvem utfører tjenesten? 

Utskrivningstjenesten utføres av masterstudentene. Eventuell ekspedering av inhalasjonsmedisin gjøres i 

samarbeid med sykehusapoteket avd. Ullevål.  

5. Fremgangsmåten: 

 Pasienten spørres om han/hun har de inhalasjonspreparatene de trenger tilgjengelig  

 Tilby evt. ekspedering fra sykehusapoteket  

 Sjekk om det foreligger resept via KJ eller kontakt lege ang. rekvirering 

 Masterstudentene tar kontakt med sykehusapoteket via telefon og preparatene sendes til 

avdelingen 

 Ta med skjema «sjekkliste for utskrivningstjenesten» og «LMS-skjema» 

 Finn ut hva pasienten bruker nå inhalasjonspreparatets navn/type/styrke  

 Pasienten får mulighet til å stille spørsmål 

 Det avdekkes om pasienten har ønske/behov for repetisjon av inhalasjonsteknikk. 

 Repetisjon om annen informasjon angående inhalasjonspreparatene (dosering, rengjøring, 

oppbevaring, holdbarhet, klargjøring og restart). 

 Pasienten bes om å besvare en kort spørreskjema om deres erfaring med utskrivningsservice 

før utskrivning fra sykehuset.  

 Pasienten informeres om at de blir kontaktet per telefon om 2 måneder for å fylle ut skjema 

for CAT-score 
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Vedlegg 9 – Spørreskjema om inhalasjonsveiledning 

Spørreskjema om inhalasjonsveiledning under sykehusoppholdet  

Disse spørsmålene vil handle om dine erfaringer med inhalasjonsveiledningen som du 

har fått ved lungemedisinsk avdeling. Dine svar vil gi oss informasjon om hvordan 

veiledningstjenesten i sykehus fungerer og ditt utbytte av den. Dette vil kunne brukes til 

å bedre oppfølging og behandling av KOLS-pasienter i fremtiden.  

Dine tilbakemeldinger er viktige og vi håper du vil bruke noen minutter på å fylle ut 

spørreskjemaet! 

 

Svar på spørsmålene i skjemaet ved å sette kryss ved det svaralternativet som stemmer 

best med din erfaring og oppfatning. Sett kun ett kryss på hvert spørsmål. 

1. Har du brukt denne/disse inhalatortypen(e) før?  

     □               □              □ 
          Ja                           Nei                    Vet ikke 
  

2. Hvor lenge har du fått behandling med inhalasjonsmedisin?  

       □               □            □             □                □ 
   Under 1 år                  2-5 år               6-10 år               11-15 år             Mer enn 15 år  
 

3. Alt i alt, hvor fornøyd er du med inhalasjonsveiledningen?  

    □                   □                  □                □                 □ 
Svært misfornøyd        Misfornøyd             Verken eller             Fornøyd                 Svært fornøyd  

4. På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er dårligst og 10 er best. Hvordan vil du 

bedømme din inhalasjonsteknikk ETTER du fikk inhalasjonsveiledning?  

□       □        □       □        □       □      □        □         □         □  
1               2                3              4               5             6             7               8                  9                10 
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6. Kunnskap om inhalasjonsmedisin(er) etter inhalasjonsveiledning:  

I hvilken grad … Ikke i 

det hele 

tatt 

I liten 

grad 
I noen 

grad 

I stor 

grad 
I 

svært 

stor 

grad 

Ikke 
aktuelt 

Fikk du tilstrekkelig informasjon 

om din inhalasjonsmedisin?  

      

Har du fått mer kunnskap om 

effekten av din(e) 

inhalasjonsmedisin(er)? 

      

Har du fått mer kunnskap om 

inhalasjonsteknikk? 

      

Har du fått mer kunnskap om 

rengjøring av inhalatoren? 

      

Har du fått mer kunnskap om 

oppbevaring og holdbarhet av 

inhalatoren? 

      

Har du fått mer kunnskap om 

hvordan du kan se når 

inhalatoren er tom? 

      

Har du bedre forståelse for når 

inhalasjonsmedisinen din skal 

tas?  

      

 

7. Evaluering av inhalasjonsveilednings samtalen: 

I hvilken grad mener du at:  Ikke i 

det 

hele 
tatt  

I liten 

grad  

I noen 

grad  

I stor 

grad  

I 

svært 

stor 
grad  

Ikke 
aktuelt 

Inhalasjonsveiledningen var nyttig?             

Farmasistudenten veiledet deg på en 

forståelig måte?  

           

Inhalasjonsveiledningen har gjort deg 

tryggere på bruken av 

inhalasjonsmedisinen?  

           

8. Andre kommentarer  
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Tusen takk for deltakelsen!  
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Vedlegg 10 – Spørreskjema for utskrivningstjeneste 

Spørreskjema om utskrivningstjeneste under sykehusoppholdet  

Vi ønsker å få tilbakemelding om din erfaring med tilbudet du fikk ved utskrivning. Dine svar 

vil gi oss verdifull informasjon om tjenesten. Dette vil kunne brukes til å bedre oppfølging og 

behandling av KOLS-pasienter i fremtiden.  

Dine tilbakemeldinger er viktige for oss og vi håper du vil bruke noen få minutter på å fylle ut 

spørreskjemaet! 

Svar på spørsmålene i skjemaet ved å sette kryss på det svaralternativet som stemmer best 

med din erfaring og oppfatning. Sett kun ett kryss på hvert spørsmål. Noen av spørsmålene 

skal besvares i form av tekst.  

1. Hvem henter ut dine inhalasjonsmedisiner på apoteket vanligvis? 

   □                   □                   □                     □                  
Meg selv                      Pårørende                   Hjemmesykepleien               Andre 

2. Har du vært innlagt på sykehus tidligere? 

  □                   □                    

    Ja                                    Nei                    

3. Hvis ja:  

Fikk du hentet de inhalasjonsmedisiner du hadde behov for samme dag som utskrivelsen?  

  □                 □                □                    □ 
   Ja                                Nei                     Husker ikke                   Hadde ikke behov 

4. Hvis Nei: 

Hvor lang tid tok det (cirka) før du fikk hentet inhalasjonsmedisinen du hadde behov for?  

 
 
 
Hva var årsaken til det?  
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Samlet vurdering: 

5. Hvor viktig er det for deg å få informasjon om inhalasjonsmedisiner ved utreise? 

  □            □             □              □              □              
Trengs ikke          lite viktig               viktig                   nokså viktig              veldig viktig 

6. Hvor viktig er det for deg å få veiledning i inhalasjonsteknikk ved utreise? 

  □            □             □              □              □              
Trengs ikke          lite viktig               viktig                   nokså viktig              veldig viktig 

7. Hvor viktig er det for deg å få utlevert de inhalasjonsmedisinene du trenger ved 

hjemreise? 

  □            □             □              □              □              
Trengs ikke          lite viktig               viktig                   nokså viktig              veldig viktig   

8. I hvilken grad fikk du svar på spørsmål om de inhalasjonsmedisinene som du bruker 
nå? 

  □                     □            □            □            □               □ 

Ikke i det hele tatt       liten grad      noen grad     stor grad      svært stor grad     ikke aktuelt  

9. Alt i alt, hvor fornøyd er du med utskrivningstjenesten?  

     □                   □             □              □              □            

Svært misfornøyd        Misfornøyd           Verken eller           Fornøyd             Svært fornøyd 
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10. Vil du benytte deg av en tilsvarende tjeneste i framtiden?  

   □                   □                    

     Ja                                    Nei                 

Hvis nei, Hvorfor? 

 

 

Hva vil du trekke frem som særskilt nyttig? 

 

 

 

Hvilke forbedringspunkter ser du i tjenesten? 

 

 

 

 

 

 

Tusen takk for deltakelsen! 
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Vedlegg 11 - REK GODKJENNELSE 

 
REK sør-øst Elin Evju Sagbakken 22845502 12.09.2018 2018/753/REK sør-øst 

  
A 

  Deres dato: Deres referanse: 
  01.06.2018 

  
Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 

  

Liv Mathiesen 

 Farmasøytisk institutt 

2018/753  Inhalasjonsveiledning til KOLS-pasienter på sykehus  

Forskningsansvarlig: Oslo universitetssykehus HF, Universitetet i Oslo 

Prosjektleder: Liv Mathiesen 

Vi viser til søknad om forhåndsgodkjenning av ovennevnte forskningsprosjekt. Søknaden ble 

behandlet av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK sør-øst) i møtet 

23.08.2018. Vurderingen er gjort med hjemmel i helseforskningsloven (hfl.) § 10. 

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) 

Hensikt med studien er å beskrive KOLS-pasienters inhalasjonsteknikk, samt estimere effekt av 

Inhalasjonsveiledning og utskrivningsservice på reinnleggelsesdata. Studien er en randomisert, 

kontrollert pilotstudie der man vil inkludere 50 pasienter. Primært endepunkt er tid til første 

reinnleggelse. Effektdataene fra denne studien vil brukes for planlegging av nye effektstudier. 

Pasientenes erfaringer med intervensjonene evalueres ved hjelp av spørreskjema. Funn fra studien vil 

kunne bidra til å forbedre KOLS-pasienters inhalasjonsbehandling under og etter innleggelse ved 

lungemedisinsk Avdeling, Ullevål. 

I tillegg til veiledning i inhalasjonsteknikk, vil intervensjonsgruppen også tilbys utskrivningsservice som 

innebærer at medisinene som er foreskrevet bringes til sengeposten før utskriving. 

 Data som samles inn: 

Opplysninger fra papirskjemaet som lungemedisinsk avdeling bruker til å registrere data som senere 

legges inn i KOLS-registeret. Dette gjelder alle deltakerne, enten de registreres i registeret eller ikke. 

Følgende data vil anvendes: kjønn og alder, sektor/ikke-sektor pasient, komorbiditet, alvorlighetsgrad 

av KOLS, 

CAT-score, dato for innleggelse og utskriving, hvor pasienten er innlagt fra, legemidler i kurve og 

epikrise, antall innleggelse siste år (ved OUS), antall innleggelser pga. KOLS. 

Region: Saksbehandler: Telefon: 
  Vår dato: Vår referanse: 
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Spørreskjema om inhalasjonsteknikk og uoverensstemmelser i legemiddellisten (avdekket ved 

legemiddelsamstemming) vil registreres. 

Saksgang 

 
Besøksadresse: Telefon: 22845511 All post og e-post som inngår i Kindly address all mail and e-mails to 
Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo  E-post: post@helseforskning.etikkom.no  saksbehandlingen, bes adressert til REK the Regional Ethics Committee, REK 
 Web: http://helseforskning.etikkom.no/ sør-øst og ikke til enkelte personer sør-øst, not to individual staff 

Søknad om forhåndsgodkjenning ble behandlet av komiteen i møte 26.4.2018. Det ble besluttet å 

utsette vedtak i saken. 

Følgende inngikk i komiteens vurdering jf. brev av 25.5.2018: 

«Slik komiteen forstår søknaden og protokollen er hensikten med denne studien å vurdere effekten av 

inhalasjonsveiledning ut fra reinnleggelsesbehov. 

Komiteen har vurdert denne mastergradsstudien og har merknader på flere punkter: 

1) Komiteen er usikker om studiets effektmål, som er reinnleggelse, er sensitiv nok for å vurdere 

effekten av inhalasjonsveiledning. Er det mulig i prosjektet å ha andre effektmål enn bare 

reinnleggelse? 

2) Komiteen betviler styrkeberegning og ønsker å vite hva som er basis for styrkeberegningen. 

Studiet har ambisiøse mål med effektevaluering, men skal inkludere få deltakere (50). 

3) Ikke- norske deltakere er ekskludert i studien.  Komiteen undrer om det er mulig å bruke tolk i 

studien? 

4) Komiteen synes at det hadde vært en fordel med en lenger oppfølgingstid enn 3 måneder. 

5) Komiteen ber om prosjektlederens redegjørelse vedrørende disse merknadene». 

Prosjektleder har sendt tilbakemelding mottatt 01.06.2018. 

Det er ettersendt info-skjema til foreldre da det var feil versjon som ble sendt med tilbakemeldingen. 

Ny vurdering 

I protokollen er nå et nytt primært endepunkt lagt til; tid til første reinnleggelse i løpet av 12 måneder. 

Det anses som det mest relevante endepunktet for en framtidig studie. Andel pasienter som blir 

reinnlagt etter 3 måneder er sekundært endepunkt i denne pilotstudien, men vil være endepunktet 

som masterstudentene rapporterer i sin oppgave. CAT-score er også oppført som sekundært 

endepunkt. I henhold til innspillet fra REK har en fjernet eksklusjonskriteriet angående ikke-norske 

deltakere. Prosjektleder vil søke om uttrekk på reinnleggelser fra NPR ett år etter utskriving av siste 

pasient. 

Prosjektleder har svart tilfredsstillende på spørsmålene komiteen stilte og komiteen kan nå godkjenne 

prosjektet. 

Komiteen forutsetter at informasjonsskriv knyttet til studien revideres i tråd med ny mal på REKs 

nettsider, slik at informasjonen som gis til deltakerne er forenlig med ny personopplysningslov. 
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Vedtak 

REK har gjort en helhetlig forskningsetisk vurdering av alle prosjektets sider. Prosjektet godkjennes med 

hjemmel i helseforskningsloven § 10, under forutsetning av at ovennevnte vilkår er oppfylt. 

Vi gjør samtidig oppmerksom på at etter ny personopplysningslov må det også foreligge et 

behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen. Det må forankres i egen institusjon. 

Godkjenningen er gitt under forutsetning av at prosjektet gjennomføres slik det er beskrevet i 

søknaden og protokollen, og de bestemmelser som følger av helseforskningsloven med forskrifter. 

Godkjenningen gjelder til 03.06.2024. 

Komiteens avgjørelse var enstemmig. 

Av dokumentasjonshensyn skal opplysningene oppbevares i 5 år etter prosjektslutt. Opplysningene skal 

oppbevares avidentifisert, dvs. atskilt i en nøkkel- og en datafil. Opplysningene skal deretter slettes 

eller anonymiseres. 

Forskningsprosjektets data skal oppbevares forsvarlig, se personopplysningsforskriften kapittel 2, og 

Helsedirektoratets veileder for «Personvern og informasjonssikkerhet i forskningsprosjekter innenfor 

helseog omsorgssektoren». 

Sluttmelding og søknad om prosjektendring 

Prosjektleder skal sende sluttmelding til REK sør-øst på eget skjema senest 03.12.2024, jf. hfl. § 

12. Prosjektleder skal sende søknad om prosjektendring til REK sør-øst dersom det skal gjøres 

vesentlige endringer i forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden, jf. hfl. § 11. 

Klageadgang 

Du kan klage på komiteens vedtak, jf. forvaltningsloven § 28 flg. Klagen sendes til REK sør-øst. 

Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom vedtaket opprettholdes av REK sør-øst, 

sendes klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag for endelig 

vurdering. 

Med vennlig hilsen 

Knut Engedal 

Professor dr. med. 

Leder 

Elin Evju Sagbakken 

Seniorrådgiver og komitésekretær 

Kopi til:o.h.skjonsberg@medisin.uio.no; livmathi@farmasi.uio.no, oushfdlgodkjenning@ous-hf.no 

 


