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Det er av stor betydning for samfunnet å 
sikre mest mulig effektiv bruk av ressurser i 
helsetjenesten, både i form av økonomiske 
midler og i bruk av helsepersonell. I Norge 
benytter helsetjenesten seg av prinsippet om 
laveste effektive omsorgsnivå (LEON) for å 
sikre mest mulig effektiv bruk av ressurser 
(3). I Legemiddelmeldingen – Riktig bruk 
– bedre helse, fra 2014–2015 nevnes det 
at apotek er et godt lavterskeltilbud, og at 
denne ressursen kunne vært utnyttet bedre. 
Verdien av rådgivning og farmasøytiske 
 tjenester i apotek blir pekt på som viktig 
for riktig legemiddelbruk (4). Som resultat 
av føringer fra denne stortingsmeldingen 
– og et bidrag til riktigere legemiddelbruk 
hos astma- og kolspasienter – ble Inhala-
sjonsveiledning innført i mars 2016, som 
den første offentlig finansierte helsetjenesten 
i apotek.

Inhalasjonsveiledning i apotek 
– en tjeneste med stort potensial
Riktig bruk av inhalasjonslegemidler er nødvendig for optimal behandling av astma og kols. 
 Studier har imidlertid vist at det er svært mange pasienter som ikke har riktig inhalasjonstek-
nikk, selv om behandling med inhalasjonslegemidler er forholdsvis enkel. Tjenesten Inhalasjons-
veiledning i apotek ble således innført i mars 2016. Siden det har nesten 210 000 pasienter mottatt 
tjenesten (2). Men hva vet man om hvordan den fungerer?

HOVEDBUDSKAP
• Inhalasjonsveiledning i apotek kan 

bidra til økt etterlevelse hos astma- 
og kolspasienter.

• Innføring av inhalasjonslegemidler 
på byttelisten vil trolig øke betyd-
ningen av inhalasjonsveiledning.

• Mangel på tid, lav bemanning og 
nødvendig diskresjon er utfordrin-
ger som bør løses for å sikre høyest 
mulig kvalitet på tjenesten.

• Regelmessig trening og resertifi-
sering av tjenestefarmasøyter bør 
vurderes for å sikre at kunnskap og 
ferdigheter innen inhalasjonsveiled-
ning oppdateres og vedlikeholdes.

ASTMA OG KOLS
Astma og kols er utbredte sykdommer med 
betydelige helsekostnader. Ifølge Verdens 
helseorganisasjon (WHO) er den globale 
forekomsten av astma omtrent 300 millio-
ner, og det anslås at innen 2025 vil antallet 
øke med 100 millioner (5). Kols er i dag 
den fjerde hyppigste dødsårsaken i ver-
den, og til tross for effektiv forebyggende 
behandling samt god tilgang på legemidler, 
fortsetter  kostnadene ved astma og kols å 
øke (5). Forekomsten av astma i Norge har 
steget jevnt de siste 40 årene. Omtrent 20 
 prosent av barn og unge og rundt 8 prosent 
av voksne er diagnostisert med astma, ifølge 
Norges Astma- og Allergiforbund (6). Rundt 
6 prosent av befolkningen over 40 år har 
kols. Antall personer som lever med kols vil 
holde seg høyt i årene fremover, mye fordi 
antallet eldre øker (7). 

Behandling av astma er nedfelt i 
 internasjonale behandlingsretningslinjer 
utviklet av «Global Initiative for Asthma», 
hvor målsettingen er god symptomkontroll 
og minimalt med bivirkninger (8). Likeledes 
er behandling av kols nedfelt i behandlings-
retningslinjer utviklet av «Global Initiative 
for Chronic Obstructive Lung Disease», hvor 
målene for behandling er symptomlindring, 
langsommere utvikling av sykdommen, 
bedret fysisk belastningskapasitet, økt livs-
kvalitet og reduksjon i antall og alvorlighets-
grad av forverring (9). For behandling av 
begge sykdommene er inhalasjons legemidler 
førstevalget (8, 9). Bronko dilatorer (beta-
agonister og/eller antikolinergika med ulike 
virketider) og  glukokortikoider utgjør grunn-
steinen i behandlingen (8, 9). Kombinasjons-
preparater er tilgjengelige og kan forenkle 
legemiddelbehandlingen og bidra til økt 
etterlevelse (10). 

Hovedtypene av inhalatorer på  markedet 
i dag er sprayaerosoler, tørrstoffinhala torer 
og Soft Mist-inhalatorer, noe som betyr 
ulik inhalasjonsteknikk og istandgjøring 
(11). Det vil også være ulik istandgjøring 
innen samme inhalatortype. Fordelen med 
 sprayaerosoler er at det ikke stilles krav 
til en kraftig inhalasjon. Imidlertid opp-
fattes disse ofte som vanskelige å bruke. 
En  utfordring for pasienter som bruker 
sprayaerosoler, er at dosen skal frigjø-
res samtidig som den skal inhaleres. Ved 
et anfall vil pustevansker kunne føre til at 
denne koordineringen er vanskelig. Bruk 
av inhalasjonskamre kan imidlertid hjelpe 
på dette. Inhalasjonskamre med maske kan 
også være til hjelp for å sikre god inhala-
sjonsteknikk hos barn med astma. Voksne 
pasienter kan også med  fordel bruke inha-
lasjonskammer til  inhalasjonsaerosoler, men 
som oftest da uten maske. Bruk av inhala-
sjonskamre øker mengden legemiddel som 
kommer til  lungene,  samtidig som man 
beskytter  munnhulen mot legemidlet (12). 

Soft Mist-inhalatorer (Respimat®) kan ses 
på som en håndholdt forstøver. Ved aktive-
ring genereres en aerosolsky som frisettes 
med lavere hastighet enn  sprayaerosolene, 
samtidig som dosen avgis over lengre tid. 
Dette medfører mindre krav til koordine-
ring av doseutløsning og inhalasjon enn 
for sprayaerosoler. En utfordring med Soft 
Mist-inhalatorene kan imidlertid være å 
klargjøre denne for bruk, da det  krever 
en viss gripestyrke, særlig ved første 
gangs bruk når patronen skal settes inn i 
 inhalatoren (12).

Når det gjelder tørrstoffinhalatorer, er det 
en utfordring at disse er spesielt følsomme 
for fukt, da partiklene kan aggregere. Det 
er derfor viktig at man ikke puster inn i 
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 inhalatoren eller utsetter den for fukt. Videre 
stiller bruk av tørrstoffinhalatorer krav til 
en viss kraft til å inhalere. Slike inhalatorer 
kan derfor være uegnet for personer med 
moderat til alvorlig kols, da de ofte ikke 
har tilstrekkelig inhalasjonskraft (12). Hvor 
stor inhalasjonskraft som behøves varierer 
mellom ulike inhalatortyper, men det som 
i praksis ofte skiller tørrstoffinhalatorene 
fra hverandre er hvordan inhalatoren 
klargjøres.

Lav etterlevelse er assosiert med liten 
sykdomskontroll og redusert helserelatert 
livskvalitet. Studier har vist mellom 22 og 
78 prosent etterlevelsesgrad hos astma- og 
kolspasienter. Årsaker til dårlig etterlevelse 
ved behandling med inhalasjonslegemidler 
er vanskeligheter med bruk av inhalatorer, 
misforståelser eller manglende instruksjoner, 
komplekse behandlingsregimer, frykt for 
bivirkninger, utilstrekkelig veiledning, 
utilstrekkelig opplæring eller oppfølging, 
kostnader for pasienten eller at pasienten 
glemmer å ta legemidlet (13, 14). En svensk 
studie fra 2008 viste at kun 25 prosent av 
pasientene hentet ut forventet forbruk av 
astma- eller kolsmedisiner på apotek (15). 

INHALASJONSVEILEDNING SOM  
FARMASØYTISK TJENESTE PÅ APOTEK
For effektiv astma- og kolsbehandling er 
det vesentlig at pasienten har en riktig 
inhalasjonsteknikk. Studier som primært 
undersøker inhalasjonsteknikk viser at 
ned til 20 prosent av pasientene bruker 
 inhalasjonsmedisinene riktig (16–22). En 
metaanalyse fra 2017 har kartlagt de 
vanligste feilene som blir gjort ved bruk av 
inhalasjonsmedisiner. For tørrstoffinhala-
torer var de vanligste feilene å ikke puste 
godt nok ut før inhalasjon, ikke inhalere 
kraftig og dypt nok, ikke holde pusten 
lenge nok etter inhalasjon, og å puste inn i 
inhalatoren. For aerosoler var de vanligste 
feilene å ikke ryste inhalatoren før bruk, å 
ikke tømme lungene for luft før  inhalasjon, 
å inhalere for kraftig og å ikke holde 
 pusten lenge nok etter inhalasjon (23). Det 
er rimelig å anta at økt forståelse/kompe-
tanse hos legemiddelbrukeren gir riktigere 
legemiddelbruk, og inhalasjonsveiledning 
i apotek bør derfor ha et stort potensial i å 
forebygge feilbruk og gi bedre etterlevelse.

Inhalasjonsveiledning som farmasøytisk 
tjeneste gjennomføres på apotek i flere land. 
Danske apotek har tilbudt «Tjek på inhala-
tion» siden 2005 (24), og Finland innførte 
et nasjonalt 10-årig astma program i 1994 
(25). I det finske programmet ble apotek 
inkludert for å kontrollere og  korrigere 
inhalasjonsteknikken til pasienter, samt 
informere om pasientenes astmamedisiner. 
Programmet førte til reduserte astmaplager, 

men man vet ikke noe om direkte effekt av 
programmet på pasientens inhalasjons-
teknikk (25). 

Inhalasjonsveiledning utføres av «tjeneste -  
 farmasøyter». Dette er farmasøyter som 
har gått gjennom et opplæringsprogram 
 utarbeidet av Apokus (Apotekenes kompe-
tanse og utviklingssenter) og som deretter 
er godkjent av apoteker for å gjennomføre 
inhalasjonsveiledning (26). Inhalasjons-
veiledning tilbys både nye og eksisterende 
brukere av inhalasjonsmedisin. Ved 
 inhalasjonsveiledning får pasientene opp-
læring om riktig inhalasjonsteknikk, og det 
informeres om når inhalasjons medisinene 
skal tas. Tjenesten legger til rette for at pasi-
entene får kunnskap om oppbevaring og 
rengjøring av inhalatoren, og om  hvordan 
man kan se når inhalatoren er tom. En 
vesentlig del av tjenesten er at farmasøy-
ten skal observere inhalasjonsteknikken til 
pasienten/kunden. Studier har vist at det 
er lite samsvar mellom hvordan pasienten 
selv mener teknikken er og hva observatø-
ren opplever. I en amerikansk studie utført 
på inneliggende pasienter med astma eller 
kols mente 70–94 prosent av pasientene 
selv at teknikken var riktig, mens observa-
tøren bedømte at teknikken var riktig i kun 
22–38 prosent av tilfellene (27). Videre har 
studier vist at det å be pasienten demon-
strere  hvordan vedkommende bruker 
inhalatoren etter å ha mottatt instruksjon 
fra helse personell, er spesielt effektivt (12, 
28). Pasientene som fikk flere veiledninger 
i inhalasjonsteknikk hadde over tid bedre 
inhalasjonsteknikk sammenliknet med de 
som kun fikk én inhalasjonsveiledning. Det 
er derfor vesentlig at pasientopp læringen 
blir gjentatt. Etter innføring av «Tjek på 
inhalation» i Danmark har Kaae et al. 
undersøkt erfaringer med tjenesten, med 
fokus på pasientenes erfaringer, økonomisk 
bærekraft for apotekene og opprettholdelse 
av tjenesten (24, 29, 30). Førstegangs-
brukere viste større interesse for tjenesten 
enn pasienter som hadde brukt inhala-
sjonslegemidler over en lengre periode. 
Imidlertid viste en studie utført noe senere 
at begge gruppene fant tjenesten tilnærmet 
like nyttig (31).

Det er flere fordeler med å tilby inha-
lasjonsveiledning på apotek kontra for 
eksempel på legekontor. Etter at pulver - 
in halatorer kom på byttelisten i 2018, vil 
pasienter kunne få en annen type inha-
lator på  apoteket enn de har brukt tidli-
gere.  Apotekene kan dermed gi spesifikk 
 opplæring for akkurat det produktet som 
utleveres. Generisk bytte av inhalato-
rer fordrer også at apotekene er ekstra 
oppmerksomme angående opplæring 
i inhalasjonsteknikk / eventuelt ekstra 

oppmerksomme på å tilby inhalasjons-
veiledning. Ifølge rapporten «Bytte og inn-
føring av trinnpris for inhalasjonspulver» 
utgitt av Apotekforeningen i mai 2019 har 
antall inhalasjonsveiledninger økt med 54 
prosent siden innføring av inhalasjons-
medisiner på  byttelisten (32). Dette kan 
tyde på at det økte behovet for veiledning 
i  forbindelse med innføring av pulver-
inhalatorer på byttelisten delvis har blitt 
fanget opp i apotekene. En annen fordel 
ved å tilby inhalasjonsveiledning i apotek 
er at apotek er et lavterskeltilbud som er lett 
tilgjengelig med lange åpningstider og som 
regel kort ventetid. Betydningen av enkel/
god tilgjengelighet er vist i studier utført i 
apotek fra Australia og Wales som tilbyr 
vaksinasjon (33, 34). 

Det er også utfordringer knyttet til 
 inhalasjonsveiledning i apotek. Mange av 
dagens apotek er små, slik at en tilstrek-
kelig ivaretakelse av kravet om diskresjon 
kan by på utfordringer (31). Mangel på 
diskresjon kan påvirke hvordan pasienten 
oppfatter og mottar veiledningen, men 
også hvordan farmasøyten utfører tjenesten 
(avbrytelser, forstyrrelser og distrahering 
fra andre  pasienter og kolleger). I tillegg 
vil mangel på tid være en begrensende 
faktor for  tilbud om helsetjenester i apotek 
(33–35). Mange apotek har liten beman-
ning og mange arbeidsoppgaver som skal 
utføres. Selv om tidsbruk for gjennom føring 
av  inhalasjonsveiledning er estimert til 6–7 
minutter i tjenestemanualen, kan det være 
vanskelig å holde seg innenfor denne 
tidsrammen. Dette vil kunne gjøre at man 
prioriterer bort inhalasjonsveiledning, at 
kvaliteten på  tjenesten reduseres, eller at 
man prioriterer for eksempel førstegangs-
brukere fremfor flergangsbrukere. 

Evaluering av tjenesten Inhalasjons-
veiledning i norske apotek ble nylig 
publisert (36). I denne studien ble 488 
inhalasjonsveiledninger vurdert. Etter 
inhalasjons veiledning ble inhalasjons-
teknikken vurdert som optimal hos 72 pro-
sent av pasientene og som akseptabel hos 
86 prosent av  pasientene. Tilsvarende tall 
før inhalasjonsveiledning ble gjennomført 
var henholdsvis 8 prosent (optimal) og 31 
prosent (aksep tabel). Etter tre måneder 
hadde henholdsvis 52 prosent (optimal) 
og 75 prosent  (akseptabel) opprettholdt 
inhalasjonsteknikken. Denne forbedring 
av pasientenes inhalasjonsteknikk etter 
gjennomført inhalasjonsveiledning var 
statistisk signifikant. Samme studie viste 
også at inhalasjonsveiledningen ble godt 
tatt imot av pasientene. Imidlertid vurderte 
ikke denne studien kvaliteten på tjenesten. 
I en masteroppgave fra Universitetet i Oslo 
ble det imidlertid funnet at det kan være 
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Prostaglandin. ATC-nr.: G02A D06 TABLETTER 25 μg: Hver tablett inneh.: Misoprostol 25 µg, hjelpestoffer. Indikasjoner: Induksjon av fødsel. Dosering: 25 µg hver 2. time eller 50 µg hver 
4. time iht. Sykehusets rutiner, maks. døgndose 200 µg. Ved påfølgende administrering av oksytocin, anbefales det å vente 4 timer etter siste dose av Angusta. Spesielle pasientgrupper: 
Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Lavere dose og/eller doseringsintervall bør vurderes. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Administrering: Administreres av hel-
sepersonell med utdanning innen fødselshjelp, på sykehus der utstyr for kontinuerlig overvåking av foster og uterus er tilgjengelig. Cervix skal undersøkes nøye før bruk av legemidlet. 
Skal svelges hele sammen med et glass vann. Tablettene har delestrek, men skal ikke deles. Samtidig matinntak endrer ikke biotilgjengeligheten, men Cmax kan reduseres. Kontrain-
dikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv fødsel. Mistanke om/ bevis på at barnets liv er i fare før induksjon (f.eks. unormal nonstresstest eller stresstest, mekoniumfarget 
fostervann eller en diagnose/anamnese der barnets helsetilstand ikke er tilfredsstillende). Dersom oksytocin og/eller andre legemidler til induksjon av fødsel er gitt. Ved mistanke om/
bevis på arrvev fra tidligere kirurgiske inngrep i uterus eller cervix, f.eks. keisersnitt. Avvik i uterus (f.eks. uterus bicornis) som forhindrer vaginal fødsel. Placenta praevia eller vaginal-
blødning uten kjent årsak etter uke 24 i svangerskapet. Avvikende fosterleie som forhindrer vaginal fødsel. Nyresvikt (GFR <15 ml/minutt/1,73 m2). Forsiktighetsregler: Skal kun brukes 
dersom fødselsinduksjon er klinisk indisert. Kan føre til overdreven stimulering av uterus. Ved svært kraftige/langvarige uteruskontraksjoner eller ved klinisk bekymring for mor/barn, 
skal det ikke gis flere tabletter. Ved vedvarende kraftige uteruskontraksjoner, bør behandling iht. lokale retningslinjer igangsettes. Ved preeklampsi bør bevis på/mistanke om at barnets 
liv er i fare utelukkes. Ingen/begrensede kliniske data finnes ved alvorlig preeklampsi. Ved korioamnionitt kan det være nødvendig å fremskynde fødselen. Ingen/begrensede kliniske 
data finnes ved hull på fosterhinnene >48 timer før administrering, svangerskap med flere fostre, flerfødsler, Bishops score >6 eller bruk før uke 37 i svangerskapet. Økt risiko for dis-
seminert intravaskulær koagulasjon postpartum er beskrevet ved induksjon av fødsel (fysiologisk/farmakologisk metode). Interaksjoner: Samtidig bruk av oksytocin eller andre 
legemidler til fødselsinduksjon er kontraindisert pga. risiko for økt uterotonisk effekt. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Skal kun brukes før uke 37 i svangerskapet 
dersom det er medisinsk indisert. Amming: Amming kan starte 4 timer etter siste dose. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme (med 50 µg 
hver 4. time), oppkast (med 50 µg hver 4. time). Svangerskap: Mekonium i fostervann, blødning postpartum (med 25 µg hver 2. time). Vanlige (≥1/100 til <1/10): 
Gastrointestinale: Diaré, kvalme (med 25 µg hver 2. time), oppkast (med 25 µg hver 2. time). Svangerskap: Uterin hyperstimulering, blødning postpartum 
(med 50 µg hver 4. time). Øvrige: Frysninger, pyreksi. Undersøkelser: Lav Apgarscore (med 50 µg hver 4. time), unormal føtal hjerterytme (med 50 
µg hver 4. time). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Undersøkelser: Lav Apgarscore (med 25 µg hver 2. time), unormal føtal hjerterytme (med 25 
µg hver 2. time). Ukjent frekvens: Nevrologiske: Svimmelhet, neonatale kramper. Luftveier: Neonatal asfyksi, neonatal cyanose. Hud: Kløende 
utslett. Svangerskap: Føtal acidose, prematur placentaløsning, uterusruptur. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Langvarige/svært kraf-
tige kontraksjoner pga. overdreven uterin stimulering. Behandling: Seponering av Angusta. Behandling iht. lokale retningslinjer. Potensielle 
konsekvenser av uterin hyperstimulering omfatter hjerterytmeforstyrrelser og asfyksi, keisersnitt skal vurderes i slike tilfeller. Basert på 
SPC godkjent av SLV: 18.07.2019. Reseptgruppe: C. Pakninger og priser: 8 stk. kr 1137,10 (December 2019).

Visste du at...
Misoprostol er følsomt for  fuktighet og lages 
 derfor i tablettform, som skal oppbevares i 
 blister med et  dobbelt lag av aluminiumsfolie1?

 
  Misoprostol mister mer enn 5% av  aktivt virkestoff utenfor blister 
etter 48 timer i romtemperatur2

 
  I følge RELIS kan oppbevaring av  misoprostol  utenfor blister ha 
 konsekvenser for effekt, sikkerhet og bivirkninger3

 
  Angusta® er indisert til induksjon av fødsel og  produsert innenfor 
GMP regler og  pakket i dobbelt  aluminiumsfolie1
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variasjon i tjenestefarmasøyters bedøm-
melse av inhalasjonsteknikk, særlig trinn 
som omhandler pusteteknikk (37). Dette 
kan tyde på et behov for revidering av 
opplæringsmateriell og sjekklister, eller 
gjennomføring av regelmessig trening i å 
utføre inhalasjonsveiledning. I tillegg bør 
det vurderes om man skal stille krav om 
en resertifisering av tjenestefarmasøyten for 
å sikre at kunnskap og ferdigheter innen 
inhalasjonsveiledning oppdateres og ved-
likeholdes (38).

AVSLUTNING
Foreløpige evalueringer indikerer at inn-
føring av inhalasjonsveiledning i apotek 
har gitt forbedring av inhalasjonsteknikk, 
og dermed bedre etterlevelse hos astma- 
og kolspasienter. Apotek er et lavterskel-
tilbud som er lett tilgjengelig med lange 
 åpningstider og som regel kort ventetid. 
Imidlertid er mangel på tid, lav  bemanning 
og nødvendig diskresjon utfordringer som 
bør løses for å sikre høyest mulig  kvalitet 
av tjenesten. Regelmessig trening i å 
 gjennomføre inhalasjonsveiledning bør 
gjennomføres. I tillegg bør det vurderes om 
man skal stille krav om en resertifisering av 
tjenestefarmasøyten for å sikre at kunnskap 
og ferdigheter innen inhalasjonsveiledning 
oppdateres og vedlikeholdes. 

Oppgitte interessekonflikter: Forfatteren har 
deltidsstilling i apotek.
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