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Viktigt med rätt inhalationsteknik

• Låg kunskapen om hur inhalatorer fungerar 

• Men med utbildning går det att hjälpa patienten att göra rätt! 

• Bristande inhalationsteknik -minskad fördelning av läkemedel i 

lungorna

• Behandlingseffekten riskerar att utebli!



Patientutbildning

• Patientutbildning vid KOL i kombination med stöd till egenvård minskar 

risk för exacerbationer, akutbesök, sjukhusinläggningar och ger förbättrad 

livskvalitet 

• Patientutbildning är Prioritet 3 enligt Socialstyrelsen (2020) och bör 

innehålla information om inhalationsteknik. 



Socialstyrelsens enkätundersökning

.



Inhalationstekniken – två kategorier av fel

Studie från 2019 på 183 patienter (med KOL) visar att 45 % av dessa gjorde minst 

ett fel vid inhalationstillfället. 

Av dessa 45  % hade  

• 50 % handhavandeproblem 

• 31 % bristande inhalationsteknik  

• 19 % båda delarna

“Errors in inhaler use related to devices and to inhalation technique among patients with chronic obstructive pulmonary disease in 

primary health care” Annika Lindh et al  Lindh_et_al-2019-Nursing_Open (1).pdf

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


Val av inhalator- Individanpassa

• Livsstil 

• Miljön

• Ekonomi

• Motvilja, kortisonrädsla

• Osäkerhet/Svårt acceptera diagnos

• Ålderdom 

• Biverkningar 

• Nyfikenhet hos personal, kontrollera alltid inhalationsteknik! Innan 
inhalationsbehandling sätts in/korrigeras



Val av inhalator- Patienters önskemål
Systematisk översikt och meta-analys från 2020, inkluderade 19 studier. 

Syfte att undersöka preferenser gällande inhalatorer bland patienter med obstruktiva 
lungsjukdomar, pågående behandling med inhalator

Medelåldern 50 till 74 år. Majoriteten hade KOL (92 %).

Patienterna föredrog följande enhetsfunktioner:

• 72% Liten storlek 

• 65% Snabb administrering av läkemedel

• 62% Hållbarhet

• 53% Dosräknare

• 52% Bärbar/Portabel

• 52% Användarvänlighet 

• 50% Enkel dosberedning

*Inhaler device feature preferences among patients with obstructive lung diseases: A systematic review and 
meta-analysis* Navaie, M el al. 2020 Jun 19;99(25):e20718. Medicin, Baltimore. medi-99-e20718.pdf (nih.gov)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7310962/pdf/medi-99-e20718.pdf


Inhalationer

• Inhalationsbehandling innebär att 

läkemedel ges med inandningsluften.

• Läkemedlet verkar lokalt i luftvägarna 

-snabb och god effekt 

-få eventuella biverkningar.



Två huvudgrupper av inhalatorer, 

spray och pulver

• Inhalatorer som producerar en aerosol (finfördelade partiklar i en gas):

– pMDI (pressured metered dose inhalers) 

– SMI (soft mist inhalers)

Båda genererar ett moln av partiklar som ska inhaleras långsamt.

• Inhalatorer som avger pulver DPI (dry powder inhalers):

– i multidos matas doserna fram en och en

– I singeldos inhalatorer laddas med ny kapsel för varje dos.

Båda måste tillföras energi för att aktivera pulvret till små, inhalerbara partiklar. 

Detta kräver högre inandningsflöden än för aerosol.



Inhalationsteknik pulverinhalator

• Grundinformation är lika för de olika inhalatorerna 

medan frammatande och utförande skiljer

• Pulverinhalatorer är andningsaktiverade och kräver att 

patienten andas in djupt och kraftigt från början av 

inandningen. 

• Om läkemedlet finns i kapsel krävs två (2) inhalationer 

för att få ut hela dosen. 

• Pulverinhalatorer är fuktkänsliga: förvaras torrt och 

andas ALDRIG ut i eller framför inhalatorn. 



Inhalationsteknik pulverinhalator

• Tag av skyddslocket och mata fram en dos av läkemedlet

• Andas ut vid sidan av inhalatorn

• Slut läpparna till munstycket

• Inhalera så snabbt du kan – redan från start – och så 

länge du kan

• Håll andan 5  - 10 sekunder (munstycket kan tas bort ur 

munnen)

• Om fler inhalationer ordinerats - upprepa proceduren 

• Skölj munnen om kortison inhalerats



Hur vet jag att patienten har tillräcklig 

inandningskraft?

• PIF-mätare

• Placeboinhalatorer med 

pip-ljud, finns i flera 

modeller



Inhalationsteknik spray

• Suspension - skaka inhalatorn 

• Lösning – behöver ej skakas

• Båda kan skakas

• Spraya i luften första gången (och om inhalatorn 

inte använts på 2 veckor) 

• Aktivera dosen i början av inandningen 

• Vid för snabb inhalation - risk att dosen fastnar i 

svalget

• Vid dåligt koordination: använd alltid spacer



Inhalationsteknik spray

• Andas först ut helt  bredvid inhalatorn 

• Börja andas in med inhalatorn  munnen och 

aktivera (vanligen tryck av) dosen,

• fortsätt med en långsam (<60 lit/min) och djup 

inandning i  4-5 sek (vuxna), 

• håll andan i 5 - 10 sekunder eller så länge du 

kan. 





Spacer –Inhalationsbehållare  

mellan munhålan och inhalatorn

• Minskar kraven på koordination

• Minskar munhåledeponeringen

• Används till barn (upp till 6 år), rekommenderas 

även för vuxna och äldre

• Rengöring, kan se olika ut beroende på val av 

spacer



Val av Spacer

• Synlig utandningsventil

• Tjuter om patienten 
inhalerar för kraftigt

• Mask förskrivs separat

• EJ autoklaverbar

• Rengöring i varm 
vatten och milt 
rengöringsmedel

• Synlig 
utandningsventil

• Förskrivs med mask 
eller munstycke 

• Rengöring 1ggr/v, 
Diskmaskin, 
Autoklaverbar (ej 
kokas, steriliseras)

• Går inte att ”se” 
andetag lika tydligt.

• Mask förskrivs 
separat

• Anvisning på olika 
språk

• Rengör ef.dostillfälle, 
ljummet vatten, 
desinficeras 1ggr/v, 
Diskmaskin, 
Autoklaver



Instruktion för 

inhalation i spacer

• Sätt masken/munstycket till/i 

munnen.

• Tryck en gång på dosaerosolen 

(sparyen)

• Andas fem andetag (tidalanding)

• Spraya en puff i taget.

• Proceduren upprepas om du fått 

ordination på mer än en puff.

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi42f66pt3RAhUMFSwKHWYYB98QjRwIBw&url=https://www.securanova.com.pl/produkt/_lespace_ustnikowy_powyzej_6_lat.php&psig=AFQjCNFqU9eQsS6y6GGhqou6GL03XkwJNQ&ust=1485433778396815




Spray eller pulver inhalator?

• Individanpassa

• Spray kan använda spacer, lämpar sig för äldre och 

de med nedsatt kraft att djupandas/inhalera



Inhalator/Nebulisator
• En kompressor ”motor” som driver inhalationslösning som blir till fina 

droppar och poducerar aerosol

• Andas in långsamt och djupt, andas ut

Obs andas ej för snabbt så lösningen stannar i munhåla, hals eller 
större luftrörsgrenarna. 

• Rengör efter varje dostillfälle

Enkelt snabbt med ljummet kranvatten, desinficera nebulisatorn 1gång 
om dagen (kokande vatten 5 min, eller autoklav)



Rengöring och skötsel!

• KOL patienten är infektionskänslig

• Viktigt med skötsel och  rengöring av inhalator, spacer och 

nebulisator enligt tillverkarens rekommendation!



Viktigt med rätt 

inhalationsteknik!

• Kontrollera alltid inhalationsteknik innan 

läkemedel optimeras!

• Alla kan hjälpas åt, visa nyfikenhet!



Biverkningar av inhalationsläkemedel

Antikolinergika

• Muntorrhet  - Vanlig

• Urinretention – Allvarlig biverkan

Beta-agonister

• Tremor - Vanlig 

• Takykardi - Mindre vanlig 

• Höga doser av beta-agonister kan förvärra hypoxi hos patienter med lätt 
sänkt arteriellt PO2.

Inhalationssteroider

• Heshet – Vanlig

• Oral candida – Vanlig

• Pneumoni - Vanlig

• Blåmärken - Sällsynt

• kan öka risken för osteoporos och frakturer



Informationskälla

Janusinfo.se – Janusinfo.se

• Karta över inhalatorer

• Spacersammanställning

https://janusinfo.se/




VILL DU VETA MER?
Akademiskt primärvårdscentrums webbplats:

www.akademisktprimarvardscentrum.se

APC övergripande nyhetsbrev 
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http://www.akademisktprimarvardscentrum.se/
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