
2006:50 HV

E X A M E N S A R B E T E

Kartläggning av uttag av läkemedel
vid obstruktiv lungsjukdom

Patienter i Jämtland 2000-2004 i åldern 20-29 år

 Ellinore Pettersson
 Nadja Sandström

Luleå tekniska universitet

Hälsovetenskapliga utbildningar
 Receptarieprogrammet 

Institutionen för Hälsovetenskap
Avdelningen för Medicinsk vetenskap

2006:50 HV - ISSN: 1404-5516 - ISRN: LTU-HV-EX--06/50--SE



 
 
 
 
 

Survey of purchase of drugs used against obstructive lung disease.  
Patients aged between 20 and 29 in Jämtland,  

Sweden year 2000-2004. 
 
 
 
 

Kartläggning av utköp av läkemedel vid obstruktiv lungsjukdom. 
Patienter i  Jämtland 2000-2004 i åldern 20-29 år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadja Sandström och Ellinore Pettersson 
Vårterminen 2006 

Luleå Tekniska Universitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sammanfattning 
 

Patienter som långtidsmedicinerar följer ofta inte sina läkemedelsordinationer. Följden 

kan bli ökad sjuklighet och ökade kostnader inom sjukvården. Detta problem är också 

känt vid medicinering mot obstruktiva sjukdomar som astma och kol. Syftet med denna 

studie har varit att studera följsamheten till läkemedel som används mot obstruktiva 

lungsjukdomar för åldersgruppen 20 till 29 år.  

Data till studien hämtades från den s.k. Jämtlandsstudien och omfattade läkemedel ur 

ATC-gruppen R03 uttagna från 1 januari, 2000 till och med 31 december, 2004.  I studien 

ingick 153 kvinnor och 73 män mellan 20 och 29 år. Patientprofiler upprättades med hjälp 

av definierade dygnsdoser (DDD) och uppgifter om kön, ålder, datum vid uttag, ATC kod, 

varunamn, storlek på förpackning samt antal förpackningar uttagna. Följsamheten 

räknades ut för grupperna adrenergika, steroider, kombinationspreparat och 

antikolinergika. Följsamheten hos de patienter som hade fler än fem uttag av 

kombinationspreparat och steroider sammantaget och var för sig analyserades vidare. 

Acceptabel uttagsföljsamheten definierades till 80-120 procent medan uttagsföljsamhet 

över 120 procent räknades som överanvändning och uttagsföljsamhet under 80 procent 

räknades som underanvändning.  

34 % av patienterna hade endast ett uttag av läkemedel medan 40 % hade mellan 2-5 uttag 

av läkemedel. Det totala antalet patienter som endast hade hämtat ut läkemedel vid ett 

tillfälle var nästan 50 %. Adrenergika var den läkemedelsgrupp som det gjorts flest uttag 

av följt av steroider och kombinationspreparat. Inget uttag av antikolinergika noterades.  

Endast fem av 128 som medicinerade med steroider och/eller kombinationspreparat hade 

god följsamhet medan övriga 123 var underanvändare. Alla fem som noterades för god 

följsamhet var män och behandlades med kombinationspreparat. Kombinationspreparaten 

uppvisade generellt högst följsamhet medan ingen av patienterna som behandlades med 

steroider uppnådde gränsen för god följsamhet.  Den låga följsamheten för steroider kan 

till viss del förklaras av att många patienter påbörjade sin behandling med steroider men 

övergick, efter ett par uttag, till något kombinationspreparat. Analyserna antyder också att 

följsamheten hos män är högre.  

En försiktig slutsats av studien är att följsamheten till dessa preparat borde kunna 

förbättras väsentligt. Därigenom borde både hälsomässiga och ekonomiska fördelar kunna 

vinnas. 

 

 2



INLEDNING.............................................................................................................................. 4 

Astma ................................................................................................................................. 4 
Astma förekomst ................................................................................................................ 4 
Astma diagnostik................................................................................................................ 5 
Behandling av astma .......................................................................................................... 5 

Icke farmakologisk behandling av astma ............................................................................... 6 
Farmakologisk behandling av astma ...................................................................................... 7 
Kortverkande bronkvidgare.................................................................................................... 7 
Antiinflammatoriska läkemedel ............................................................................................. 7 
Långverkande bronkvidgare................................................................................................... 8 
Kombinationsläkemedel......................................................................................................... 8 
Antileukotriener ..................................................................................................................... 8 

Följsamhet .......................................................................................................................... 9 
Jämtlands läkemedelsregister ........................................................................................... 10 

SYFTE...................................................................................................................................... 10 

METOD.................................................................................................................................... 10 

Analys av patientprofilerna .................................................................................................. 11 
RESULTAT OCH DISKUSSION ........................................................................................... 12 

Antal uttag för kvinnor och män ...................................................................................... 12 
Antal uttag för olika läkemedelsgrupper.......................................................................... 14 
Antal uttag per månad ...................................................................................................... 16 
Följsamhet samtliga patienter........................................................................................... 16 
Följsamhet steroider och kombinationspreparat .............................................................. 19 
Övriga resultat för patienter med fler än fem uttag.......................................................... 22 

SLUTSATS .............................................................................................................................. 23 

REFERENSER....................................................................................................................... 244

 

 

 

 

 

 3



INLEDNING 
 

Astma  
Astma tillhör sjukdomsgruppen obstruktiva lungsjukdomar som behandlas med läkemedel 

tillhörande ATC-grupp R03. Dessa sjukdomar medför ett ökat motstånd mot luftens 

passage i de nedre luftvägarna (1). Symtomen vid astma är andnöd, väsande eller pipande 

andning och hosta. Typiskt är att besvären är värst nattetid (2).  

Sjukdomen beror på en kronisk inflammation i luftvägarna med en variabel 

luftvägsobstruktion. Sammandragningar i den glatta muskulaturen runt luftvägarna samt 

ödem i slemhinnorna orsakar obstruktionen. Man har även en överkänslighet mot olika 

typer av retningar i luftvägarna. Exempelvis kan kall luft, starka dofter, rök och damm ge 

besvär. Många som har sjukdomen får även besvär i samband med ansträngning, dessa 

besvär upplevs ofta som mest begränsande (3). Den vanligaste orsaken till försämring av 

astman är dock virala luftvägsinfektioner och problemen kan kvarstå flera veckor efter att 

infektionen läkt ut (2).  

Många astmatiker är också allergiker. Inhalation av allergener såsom kvalster, pollen och 

pälsdjursallergener ger försämring av astman. Dessa personer är ofta även extra känsliga 

för ospecifika irritanter under pollensäsongen (2). 

Typiskt för astma är att besvären kommer oregelbundet. Ibland kan man ha mycket besvär 

och ibland känna sig helt frisk. Svårighetsgraden varierar också stort mellan olika 

drabbade. Vissa har besvär vid enstaka tillfällen medan andra, trots noggrann 

medicinering, har ständiga besvär (4). Ofta ses en normal lungfunktion hos astmatiker 

utom vid anfallen, dock kan en irreversibel lungfunktionsnedsättning utvecklas vid 

långvarig astma (2). 

 

Astma förekomst 
Antalet personer som har astma i världen är 300 miljoner. I Sverige ligger siffran på 

ungefär 700 000 och motsvarar 8 procent av befolkningen (2,5).  

Incidensen är högre i småbarnsåren (2). Cirka en procent insjuknar och något fler är 

pojkar än flickor (3). Dock är cirka en tredjedel av barnen med infektionsutlösta 

astmasymtom under späd- och småbarnstiden besvärsfria vid 7-10 års ålder (3).  
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I medelåldern ligger incidensen på 0,2 procent (2). Hos äldre är sjukdomen något 

vanligare hos kvinnor (3).  

 

Astma har ökat i Sverige och andra västländer de senaste decennierna och fortsätter att bli 

allt vanligare både bland barn och vuxna (5). Orsaken till ökningen är ej helt klarlagd. 

Ärftlighet har en viss betydelse. Luftföroreningar, allergier, retande ämnen och kemikalier 

inom yrkeslivet kan bidra (4). Cirka 15-20 procent av nya astmaanfall förklaras av 

yrkesexponering. Även tobaksrök misstänks bidra till ökningen. Enligt en studie som 

gjorts har barn upp till sex års ålder som exponeras för tobaksrök i sin vardagsmiljö en 30 

procent högre risk att drabbas av astma (3). 

 

Astma diagnostik 
En utförlig anamnes är en viktig del i diagnosticeringen av astma. Lungfunktionen mäts i 

regel med spirometri och PEF-mätning. Dessutom görs en fysikalisk lungundersökning 

samt ett allergitest (2). 

Vid spirometri mäts FEV, forcerad exspiratorisk volym på 1 sekund, som är den 

maximala volym luft som kan utandas på 1 sekund. FEV  är högst i 20-25 årsåldern då 

det ligger på 3-4 liter hos kvinnor och 4-5 liter hos män. Sänkt FEV är ett tecken på astma 

(5).  

PEF, peak expiratory flow, är ett mått på luftflödeshastigheten vid maximal utandning (1). 

Reducerat PEF tyder också på astma (5). 

För att verifiera en astmadiagnos kan man använda sig av ett reversibelitetstest med 

spirometri eller PEF-mätning. Lungfunktionen mäts då före och efter inhalering av 

kortverkande beta-2-stimulerare. Om FEV ökar med minst 12 procent och samtidigt mer 

än 200 ml eller om PEF ökar med 15 procent alternativt minst 60 liter per minut efter 

inhalation rör det sig troligtvis om astma (2). 

 

Behandling av astma 
De främsta målen vid behandling av astma är patienten ska ha kontroll över sin sjukdom, 

vara symptomfri, inte känna att sjukdomen begränsar de dagliga aktiviteterna, ha normal 

lungfunktion, slippa akuta besök, ej ha allvarliga biverkningar av sina mediciner samt att 

livskvaliteten ska vara tillfredsställande (2). 



För att mäta förändringar i lungfunktionen kan man använda sig av en mini peak flow 

mätare. Gränsen för PEF och symptom som gör att man ska öka behandlingen varierar 

med individen. Kunskap om sin sjukdom och vad som utlöser anfall, effekterna av 

läkemedel samt hur patienten själv kan ändra sin behandling alltefter svårhetsgraden är 

också viktigt. Varje patient ska ha ett individuellt behandlingsschema anpassat just för 

dem. Det är bra att ha ett skriftligt behandlingsschema där det står hur patienten ska ändra 

sin medicinering vid pollensäsong, svåra akuta besvär, förkylning, träning, förändringar i 

PEF och även under perioder då man inte få symptom. 

Standardbehandlingen vid astma består av inhalationsläkemedel (4,5). 

De läkemedel som används vid astma verkar genom att dämpa den pågående 

inflammationen i luftvägarna eller genom att vidga luftrören. För att få bättre effekt så kan 

olika astmaläkemedel kombineras. De långverkande inhalationssteroiderna utgör grunden 

i astmabehandlingen, de används i förebyggande syfte. De kortverkande bronkvidgarna 

används vid astmasymptom (vid behov) (6). 

 

Icke farmakologisk behandling av astma 

Den icke farmakologiska behandlingen av astma är också viktig. Patienten bör ej 

exponeras för allergener som finns inomhus och utomhus, viktigt där att patienten vet 

vilka allergener som kan utlösa ett astmaanfall just för honom/henne. Även genom att 

undvika andra luftföroreningar kan en försämring i astman förhindras. Detta leder till att 

behovet av farmakologisk behandling minskar. Patienten ska inte heller utsätta sig för 

tobaksrök då detta leder till en försämring med ökade symptom från luftvägarna och det i 

sin tur leder till en nedsatt lungfunktion. Arbetsmiljön är också viktig, eftersom det även 

där kan finnas allergener som kan framkalla en reaktion (2). Vissa yrken är olämpliga för 

en patient med astma, t. ex frisör, svetsare, bagare och målare med flera (4). 

Vid pälsdjursallergi bör man se till att ha ett pälsdjursfritt hem. Har patienten 

kvalsterallergi bör madrasser och kuddar förses med skydd som är allergentäta. Något som 

bör påtalas till varje patient med astma är behovet av fysisk aktivitet!  

Vissa läkemedel såsom acetylsalicylsyra och NSAID kan utlösa ett astmaanfall. Även 

betablockerare kan utlösa astmasymptom och bör därför undvikas.  

ACE-hämmare är en grupp läkemedel som kan göra att man får hosta och kan därför vara 

lite problematiskt att använda vid astma (2). 
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Farmakologisk behandling av astma 

Astmabehandlingen anpassas individuellt för varje patient, varvid man ofta använder sig 

av behandlingstrappan (2). Trappan börjat med steg 1 som visar läkemedelsbehandlingen 

vid lindrig astma och slutar med steg 5 som visar läkemedelsbehandlingen vid svår astma. 

 

 
 
Figur 1. Behandlingstrappan vid astma, enligt Farmakologisk behandling vid astma, information från 
Läkemedelsverket (2). 
 

 

Det är lika viktigt att trappa ner medicineringen när astman stabiliserats som det är att 

trappa upp medicinen vid försämring (2,5). 

 

Kortverkande bronkvidgare 

Dessa läkemedel motverkar akuta astmaanfall. De som är aktuella för behandling av astma 

är beta-2-agonisterna salbutamol (R03AC02) och terbutalin (R03AC03). 

 

Antiinflammatoriska läkemedel 

Vid astmabesvär mer än två gånger i veckan bör patienten ha underhållsbehandling med 

steroider. Behandlingen startar med en medelhög dos av steroider för att så snabbt som 

möjligt påverka inflammationen, få den att gå ner och bli symptomfri. När normal 

lungfunktion har uppnåtts sker nedtrappning av steroiden tills man nått den underhållsdos 

som krävs för symptomfrihet. Strävan är att ha så låg dos som möjligt. Nedtrappningen 

kan ske efter cirka två till tre månader. Vid tillfälliga försämringar såsom 

förkylning/luftvägsinfektion kan dosen ökas två till fyra gånger under någon/några veckor.  
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För närvarande finns det fyra godkända substanser av antiinflammatoriska läkemedel vid 

astma i Sverige. Dessa är beklometason (R03BA01), budesonid (R03BA02), flutikason 

(R03BA05) och mometason (R03BA07) 

 

Långverkande bronkvidgare 

Om man ej uppnår tillfredsställande behandling kan tilläggsbehandling med långverkande 

beta-2-agonister morgon och kväll ske samtidigt som man fortsätter med medelhög dos av 

inhalationssteroider. De patienter som har underhållsbehandling med långverkande beta-2-

agonister ska även ha läkemedel innehållande snabbverkande beta-2-agonist att använda 

vid akuta besvär.  

De substanser som finns på marknaden idag av långverkande bronkvidgare är salmeterol 

(R03AC12) och formoterol (R03AC13). Formoterol har snabbt insättande effekt, precis 

som de kortverkande bronkvidgarna har. Durationstiden för både salmeterol och 

formoterol är ungefär tolv timmar.  

 

Kombinationsläkemedel 

Fördelarna med att använda sig av ett kombinationsläkemedel som innehåller både steroid 

och en långverkande bronkvidgare är att det är lättare att hålla reda på ett läkemedel, 

följsamheten ökar samt att kostnaden blir något lägre. Men det finns även nackdelar med 

detta, såsom att behandlingen blir svårare att anpassas individuellt och att styra 

behandlingen, t. ex om patienten endast behöver tillägg av en långverkande bronkvidgare 

under en viss del av året.  

Innan man börjar med ett kombinationsläkemedel ska man testa läkemedlen var för sig. 

Detta gäller framförallt vid nydiagnostiserad astma.  

 

Antileukotriener 

Antileukotriener är en ganska ny grupp av läkemedel som används vid behandling av 

astma. För närvarande finns endast en substans som är godkänd i Sverige, montelukast 

(R03DC03). Substansen har få biverkningar och doseras peroralt en gång per dygn. Den 

ger viss tilläggseffekt till underhållsbehandlingen med inhalationssteroider och kan hos 

vissa patienter leda till att man kan sänka dosen av inhalationssteroid, men ändå bibehålla 

samma effekt. Det är emellertid svårt att förutsäga vilka patienter som svarar på 

behandlingen och behandlingen bör därför pågå i minst fyra veckor innan man utvärderar 

resultatet. 
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Följsamhet 
Följsamhet är ett mått på i vilken grad en patient följer sina läkemedelsordinationer. 

Från tidigare studier som gjorts är det känt att följsamheten till läkemedelsordinationer 

världen över är bristfällig. Vid långtidsbehandlingar av kroniska sjukdomar är 

följsamheten högst 50 procent (7). Läkemedel med ATC-kod R03, medel vid obstruktiva 

lungsjukdomar är en av grupperna som beräknas ha lägst uttagsföljsamhet, omkring 35-40 

procent (9).  

 

I en rapport som WHO har givit ut definieras följsamhet till långtidsbehandling på 

följande sätt: Följsamhet anger i vilken grad en persons beteende – att ta medicin, följa 

dietråd och eller ändra livsstil – överensstämmer med överenskomna rekommendationer 

från en vårdgivare (7). Följderna av underanvändning blir förutom ökad ohälsa även 

onödigt höga kostnader för sjukvården i form av fler vårdbesök och sjukhusinläggningar. 

Kostnaderna stiger även till följd av förlorad arbetsinkomst samt att dyr medicin förblir 

oanvänd (8). 

I denna studie har följsamheten beräknats genom att den totala mängd av ett läkemedel 

som en patient tagit ut under 5-årsperioden räknats ut. Detta gjordes genom att DDD för 

varje förpackning multiplicerats med antalet förpackningar, och sedan dividerats med 

antal behandlingsdagar för patienten. För att få ett procenttal multipliceras resultatet med 

100. Till god följsamhet räknas 100±20 procent (5). Är följsamheten under 80 procent 

räknas detta som underanvändning. En följsamhet på mer än 120 procent är 

överanvändning.  

 

Något som är av betydelse när man försöker uppnå god följsamhet är concordance. Det 

vill säga samsyn, harmoni och att vara samstämda. Detta gäller förhållandet mellan patient 

och vårdgivare då det gäller synen på sjukdom och behandling. Meningen med det här är 

att patientens hälsa ska bli så bra som möjligt. Vid detta samarbete mellan patient och 

vårdgivare så måste båda parters syn på sjukdom och hälsa respekteras (12). Om man når 

samsyn vid patientmötet så förbättras följsamheten. 
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Jämtlands läkemedelsregister 
Sedan 1970 har det pågått en elektronisk registrering av läkemedel uttagna i Jämtlands 

län. Registreringen har gällt personer födda den 6, 11, 15 och 25 varje månad, vilka 

motsvarar ungefär 13 procent länets befolkning. Personerna har tillfrågats om de vill delta 

i studien och deltagandet har varit frivilligt (5). Den grupp patienter som redovisas här 

bestod av 226 patienter varav 153 stycken var kvinnor och 73 stycken män. 

 

 

SYFTE 
 

I denna studie har 20-29 åringars uttag av läkemedel tillhörande ATC-grupp R03 under 

perioden 1 januari, 2000, till och med 31 december, 2004, studerats. Syftet har varit att ta 

reda på hur följsamheten och oföljsamheten till läkemedlen mot astma är samt undersöka  

t ex eventuella skillnader mellan kön och olika läkemedelsgrupper. 

 

 

METOD 
 

Patientprofilerna baseras på de läkemedelsuttag som gjorts av 20 till 29-åriga patienter i 

Jämtland under åren 2000 till 2004. Materialet som uppgifterna kommer ifrån har varit 

sammanställt i en s.k. Excelfil som innehållit uppgifter om patientnummer, kön, ålder, 

datum för läkemedelsuttag, ATC kod, varunamn, storlek på förpackning, antal 

förpackningar uttagna, mängd per förpackning, sort på mängden, doskod samt läkarkod. 

Ett löpnummer har tilldelats varje recipen och varje patient har fått ett nytt patientnummer 

eftersom det gamla, innehållande 16 siffror, har varit svårhanterligt.  

 

Patientprofiler på alla patienter har upprättats. På patientprofilen antecknas först 

löpnummer, patientnummer, kön och ålder, se bilaga 1. Antalet definierade dygnsdoser, 

DDD, per förpackning och uttag har beräknats med hjälp av data erhållna från WHO 

Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology i Norge, Norwegian Institute of 

Public Health, Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo, Norge. Antalet DDD för adrenergika, 

antikolinergika, kombinationspreparat och steroider har summerats och antecknats på 

patientprofilen. Varje läkemedel antecknas i patientprofilens vänstra kolumn och sedan 
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anges de dagar då patienten hade läkemedel tillgängligt med ett streck i patientprofilen, se 

bilaga 1. Här förutsätts att patienten konsumerar 1 DDD/dag. 

Följsamheten beräknas sedan i procent. För att kunna räkna ut hur stor del av 

behandlingstiden som den uttagna mängden läkemedel täcker har förutsatts att patienten 

använder 1 DDD/dag.  Antalet dagar för hela behandlingstiden har beräknats genom att 

räkna dagarna från första uttaget till den 31 december 2004. Antalet dagar per månad har 

härvid antagits vara 30 dagar. Behandlingstiden slutar alltid i december 2004 eftersom 

astma är en kronisk sjukdom, vilken månad och år behandlingstiden börjar beror på när 

det första uttaget av läkemedel gjordes. Antalet DDD divideras med antalet 

behandlingsdagar och det värde man får ut multipliceras med 100 för att få det i procent. 

Procenttalet fylls i på patientprofilen vid respektive läkemedelsgrupp, adrenergika, 

antikolinergika, kombinationspreparat och steroider. 

 

Analys av patientprofilerna 

Resultatet av patientprofilerna har sammanställts i sex olika tabeller. Tabell 1 är en 

sammanställning hur många kvinnor och män som har haft 1, 2, 3, 4, 5 respektive >5 uttag 

av läkemedel under perioden 2000-2004. I tabell 2 visas hur de olika uttagen fördelar sig 

mellan läkemedelsgrupperna adrenergika, antkolinergika, steroider, kombinationspreparat 

samt övriga antiastmatika. Tabell 3 redovisar antalet uttag per månad fördelat på kvinnor 

och män. I tabell 4 redovisas samtliga patienters följsamhet för de olika läkemedels-

grupperna, samt den totala, eller summerade, följsamheten till steroider och 

kombinationspreparat.  

Följsamheten i tabellerna 1 till 4 har räknats från patientens första läkemedelsuttag oavsett 

vilken läkemedelsgrupp som togs ut. Detta resulterar i att en behandling som påbörjats 

senare, av t e x steroider, får för låg följsamhet. Följsamheten är alltså högre än som 

redovisas.  

I tabellerna 5 och 6 redovisas patienter med fler än 5 sammanlagda uttag av steroider + 

kombinationspreparat. Det anses att dessa patienter har någon form av obstruktiv sjukdom 

och därför borde ta sina steroider och kombinationspreparat enligt ordination.  

I dessa tabeller har följsamheten räknats på annat sätt än ovan, tiden räknas från första 

uttag av steroid eller kombinationspreparat och fram till december 2004.  
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RESULTAT OCH DISKUSSION 
 

Totalt deltog 226 patienter i studien. Antikolinergika används endast vid behandling av 

KOL och i åldern 20-29 förekommer inte KOL. I studien hittades inte heller någon patient 

som behandlades med antikolinergika. Den totala följsamheten beräknades endast på 

steroider och kombinationspreparat eftersom dessa preparat ska tas regelbundet och inte är 

vid behov medicin. Antal patienter som behandlades med dessa läkemedel var 129 

stycken. Detta motsvarar 57 procent av samtliga patienter. En av patienterna har dock 

endast gjort ett uttag i slutet av perioden och har därför ej tagits med i beräkningarna. 

Patienter som endast gjort uttag i december 2004 får för höga följsamhetstal och har 

därför ej medtagits i tabellerna. Varje gång en patient hämtat ut ett läkemedel från ett 

recept har detta räknats som ett uttag, har två olika läkemedel hämtats ut vid samma 

tillfälle har två uttag gjorts. 

 

Antal uttag för kvinnor och män 
Av 226 patienter var 153 stycken, 67 procent, kvinnor och 73 stycken, 33 procent, män. 

Totalt gjordes 1433 läkemedelsuttag under femårsperioden. Kvinnorna stod för 55 procent 

(790 stycken) av uttagen och männen för 45 procent (643 stycken). Männen hade fler 

uttag per person än vad kvinnorna hade. Männen hade i genomsnitt 8,7 uttag per person 

under perioden 2000-2004, kvinnorna hade endast 5,2 uttag per person. 
 

 

Tabell 1. Antal kvinnor och män med 1, 2, 3, 4, 5 respektive fler än 5 uttag. Inom parentes anges 
procenttalet av samtliga patienter. 

Antal 
uttag 

2000-2004 

Kvinnor 
(%) 

Män (%) Totalt (%) 

1 53 (23) 23 (10) 76 (34) 
2 36 (16) 13 (6) 49 (22) 
3 15 (7) 2 (1) 17 (8) 
4 9 (4) 3 (1) 12 (5) 
5 7 (3) 5 (2) 12 (5) 

>5 33 (15) 27 (12) 60 (27) 
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I tabell 1 ser man att totalt hade 76 personer av samtliga 226 endast haft ett 

läkemedelsuttag under hela femårsperioden. Detta motsvarar 34 procent av samtliga 

patienter. Av dessa 76 patienter med endast ett uttag var 70 procent kvinnor (53 stycken). 

Av samtliga kvinnor i studien motsvarade dessa 35 procent. För männen var siffran något 

lägre, 31 procent av alla män hade endast ett uttag. Många patienter som hämtat 

astmaläkemedel endast en gång under dom här fem åren hade hämtat ut två eller 

eventuellt fler astmapreparat samtidigt. När man räknade andelen patienter som gjort 

läkemedelsuttag vid endast ett tillfälle, av ett eller flera läkemedel blev totala siffran 46 

procent (103 patienter). Andelen patienter som hade gjort 2-5 uttag var totalt 40 procent 

(90 stycken). Av dessa var 74 procent (67 stycken) kvinnor och 26 procent (23 stycken) 

män. Endast 60 av de 226 patienterna hade gjort fler än fem uttag. Av samtliga 73 män 

hade 27 stycken fler än fem uttag, det motsvarar 37 procent av männen. Hos kvinnorna 

var den procentsiffran bara 22 procent (33 av 153 kvinnor).  

 

Så mycket som en tredjedel av alla patienter hade endast ett uttag av läkemedel. 

Dessa patienter har sannolikt inte astma. De kan ha haft någon tillfällig luftvägssjukdom 

och felaktigt fått diagnosen astma. Andelen kvinnor som endast haft ett uttag var något 

högre än motsvarande siffra för män. En förklaring till det skulle kunna vara att kvinnor 

uppsöker läkare i ett tidigare skede vid sjukdom än män.  

40 procent (90 stycken) av patienterna hade 2-5 uttag av läkemedel. Dessa har eventuellt 

inte heller astma. Förklaringar till att patienter hämtar ut läkemedel så få gånger kan även 

här vara att de fått fel diagnos, eller att de har så lindriga besvär av sin astma att de inte 

anser att de behöver behandling mot det. Rädsla för biverkningar kan också spela in.  

44 procent av samtliga kvinnor låg inom denna grupp, hos männen var siffran 32 procent. 

27 stycken av patienterna som hade 2-5 uttag hade endast hämtat ut läkemedel vid ett 

tillfälle, dessa har förmodligen inte heller astma. Den totala andel av patienter som hämtat 

ut läkemedel endast en gång uppgår till nästan 50 procent, man kan därför anta att nästan 

hälften av de 226 patienterna som deltog i studien inte hade astma. 

Gruppen som hade fler än fem uttag bestod endast av 60 patienter, det vill säga 27 procent. 

Studien tyder på att kvinnorna underanvände sina astmaläkemedel i större utsträckning än 

männen. Mer än en tredjedel av männen hade fler än fem uttag, endast drygt en femtedel 

av kvinnorna hade fler än fem uttag. 
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Antal uttag för olika läkemedelsgrupper 
 
Tabell 2. Antal uttag för olika läkemedelsgrupper. 106 patienter har tagit ut adrenergika en gång medan 55 
patienter har tagit ut steroider en gång.  
 

Antal uttag 1 2 3 4 5 >5 
Adrenergika 106 34 22 11 5 32 
Antikolinergika 0 0 0 0 0 0 
Kombinationer 12 5 6 2 1 12 
Steroider 55 22 12 9 4 9 
Övriga 5 3 0 1 1 2 
Totalt 178 64 40 23 11 55 

 

 

Adrenergika är den läkemedelsgrupp som det gjorts flest uttag av. Totalt behandlades 210 

av de 226 patienterna med adrenergika någon gång under femårsperioden. Av dessa har 

dock hälften (106 stycken) bara hämtat ut läkemedlet en gång. 15 procent (32 stycken) av 

adrenergikaanvändarna har gjort uttag fler än fem gånger och 34 procent (72 stycken) 2-5 

uttag.  

39 av patienterna behandlades med kombinationspreparat, vilket motsvarar 17 procent av 

alla patienter. Andelen som hade endast ett uttag var lägst i denna grupp och låg på 32 

procent (12 av 39 användare). Lika många hade fler än fem uttag, det var också den 

gruppen som hade störst andel patienter med fler än fem uttag. Av patienterna med 

kombinationspreparat hade 14 stycken 2-5 uttag.  

Av patienterna behandlades 50 procent (112 stycken) med steroider. Trots att steroider är 

läkemedel som ska tas regelbundet i förebyggande syfte var det endast nio patienter som 

hade fler än fem uttag. Detta motsvarar endast åtta procent av användarna. Av de 112 

steroidpatienterna hade ungefär hälften (55 stycken) bara hämtat ut läkemedlet en gång. 

Andelen som hade 2-5 uttag var 42 procent. 

Övriga preparat är främst preparatet Montelukast som är en leukotrienreceptorantagonist 

och som används som tilläggsbehandling till steroider (se sidan 9). Det var 12 patienter 

som hade provat på preparatet, endast två hade fler än fem uttag. Övriga 10 var jämnt 

fördelade över grupperna med ett uttag respektive 2-5 uttag.  

De flesta patienter har behandlats med flera olika typer av astmaläkemedel samtidigt. 

Totalt sett har 371 behandlingar pågått under perioden januari 2000 till och med december 
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2004. Av dessa har 178 stycken bestått av endast ett uttag. Detta motsvarar 48 procent av 

alla behandlingar. Behandlingarna med 2-5 uttag var 138 stycken eller 37 procent. Endast 

15 procent (55 behandlingar) bestod i fler än fem uttag.  

 

Hälften av dem som behandlades med adrenergika hade bara hämtat ut läkemedlet en 

gång. När man får diagnosen astma så inleds behandlingen i regel med adrenergika. Man 

kan tänka sig att de patienter som blivit feldiagnosticerade bara hämtar ut läkemedel en 

gång, detta kan vara en förklaring till att andelen med endast ett uttag av adrenergika var 

så hög. En annan förklaring är att läkemedlet ibland tillfälligt skrivs ut vid andra 

indikationer. 

En tredjedel av adrenergikaanvändarna hämtade ut läkemedel 2-5 gånger, dessa patienter 

underanvände mest troligt sina läkemedel om de överhuvudtaget ens hade astma. Även om 

adrenergika kan tas vid behov och inte behöver tas regelbundet så är fem uttag på en 

femårsperiod lite. Av de 32 patienterna med fler än fem uttag har ungefär hälften tagit ut 

adrenergikan mindre än 15 gånger och många har 2-3 uttag per år. Dessa har troligtvis 

ganska lindriga besvär av sin astma eller behandlas med andra astmaläkemedel samtidigt. 

Kombinationspreparaten verkade vara den läkemedelsgrupp som det görs flest uttag av per 

användare och som har högst följsamhet. En förklaring till att patienter följer sina 

läkemedelsordinationer är att de upplever att läkemedlet ger effekt. 

Kombinationspreparaten ger både effekt direkt och en mer långvarig effekt, detta skulle 

kunna medföra att patienterna märker av effekten i större utsträckning än de gör av andra 

preparat och därför tror att dessa läkemedel är bättre. Det kanske även kan kännas bättre 

för patienterna att endast behöva ta ett läkemedel istället för både steroider och 

adrenergika som kombinationsläkemedel innehåller. 

Steroiderna som ska tas regelbundet var den läkemedelsgruppen som patienterna hämtade 

ut minst antal gånger av. Det var endast åtta procent som hade fler än fem uttag. 

Steroiderna ska användas ett par veckor innan full effekt fås. Hälften av steroidpatienterna 

hade bara ett uttag och har förmodligen inte hunnit få någon bra effekt av läkemedlet 

eftersom behandlingstiden varit så kort. Behandling med steroider kan vara ganska dyr 

och om patienterna upplever att de inte får ”bra effekt” av läkemedlen kan detta vara en 

orsak till dålig följsamhet. Steroider är en läkemedelsgrupp som är känd för att ha mycket 

biverkningar och även om inhalationssteroiderna är ofarliga kan detta påverka patienterna 

i sina beslut att inte fortsätta en behandling.  
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Antal uttag per månad 
Flest uttag gjordes under årets andra kvartal, april och maj var de månader när flest 

personer hämtade ut sina astmaläkemedel. November var den månad som hade minst antal 

uttag. Kvinnorna hämtade ut läkemedel flest gånger i mars och minst i november. Männen 

hämtade flest gånger i maj och minst i januari och november. För tabell se bilaga 2. 

 

Antal uttag per månad
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Figur 2. Läkemedelsuttag för män och kvinnor fördelade på årets månader. 

 

 

Höjningen man kunde se under perioden april – maj berodde troligtvis på ökade 

astmabesvär i samband med att pollensäsongen startade. Denna höjning var tydligast hos 

patienter med få uttag per år där några endast verkade behöva sina astmaläkemedel denna 

period. I november hade uttagen sjunkit för att sedan öka igen i december. Denna ökning 

skulle kunna bero på ökade besvär på grund av influensatider. 

 

Följsamhet samtliga patienter 
Det finns flera orsaker till att patienter inte är följsamma, man brukar tala om omedveten 

och medveten oföljsamhet (10). Omedveten följsamhet är till exempel att patienten 

glömmer att ta sina läkemedel eller inte klarar av att ta dem av andra orsaker. Medveten 
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oföljsamhet innebär att patienten själv beslutar sig för att inte följa upp en behandling. 

Patienten kan vara rädd för att bli beroende av sitt läkemedel eller rädd för dess 

biverkningar. Vissa kanske är oföljsamma på grund av ekonomiska orsaker, de tycker 

medicinen blir för dyr och därför tycker att de kan klara sig utan den. Man kan även tänka 

sig att patienter kan ha svårt att acceptera att de lider av en kronisk sjukdom som kräver 

regelbunden medicinering och därför inte tar sina läkemedel som de borde. I syfte att 

studera i hur följsamheten såg ut för respektive patient och läkemedelsgrupp upprättades 

en tabell där patient gentemot följsamhet för läkemedelsgrupp registrerades, tabell4.  
 

 

Tabell 4. Procentuell täckning av behandlingstiden, följsamhet, i procent för dom 11 första patienterna. För 
tabell på samtliga patienter se bilaga 3. 

 

Pat. 
Nr. Ålder Kön Totalt Adrenerg. Kombin. Steroider Övriga 

1 22 K 3 13 0 3 0
2 19 K - 2 0 0 0
3 20 M - 3 0 0 0
4 19 K 4 4 0 4 0
5 18 M 9 4 0 9 0
6 21 K 16 4 0 16 0
7 21 M 4 8 0 4 0
8 19 K 3 0 0 3 11
9 20 M - 2 0 0 0

10 22 K - 5 0 0 0
11 23 K 12 4 8 4 0

 

 

Siffrorna i raden ”Totalt” har erhållits genom att patientens procenttal för 

läkemedelsgrupperna steroider och kombinationspreparat summerats. Dessa siffror sattes 

som patientens totala följsamhet eftersom dessa preparat har underhållsdosering. Räknat 

efter dessa siffror var följsamheten till ordinationerna i genomsnitt 21 procent. Männen 

hade högre följsamhet än vad kvinnorna hade. Kvinnornas snittföljsamhet låg på 19 

procent, männens låg på 25 procent, jämför figur 3 och 4. Andelen av patienterna med en 

acceptabel följsamhet (80-120 procent) var knappt fyra procent eller fem patienter av 128 

som behandlades med dessa preparat. Övriga 123 var underanvändare. 
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Figur 3. Följsamhet totalt för män där följsamhet till steroider och kombinationspreparat har summerats. 

 

 
Figur 4. Följsamhet totalt för kvinnor där följsamhet till steroider och kombinationspreparat har summerats. 

 

 

För gruppen adrenergika låg snittföljsamheten på 14 procent. Följsamheten var högst hos 

männen med 19 procent mot kvinnornas 12 procent. Följsamheten till adrenergika är dock 

mindre intressant eftersom adrenergika har doseringsanvisningen vid behov. 

Kombinationspreparaten var den gruppen som i genomsnitt hade högst följsamhet med 25 

procent. Även här hade männen högre följsamhet än kvinnorna (32 procent för männen 

och 19 procent för kvinnorna). 

Steroiderna var den enda grupp där kvinnornas följsamhet inte var lägre än männens, 

kvinnorna hade en snittföljsamhet på 16 procent och männen på 15 procent. Totalt för 

steroider var följsamheten 16 procent. 

För övriga preparat låg följsamheten på ungefär 19 procent. Antalet patienter som använde 

dessa preparat var dock få, endast 10 kvinnor och två män. För diagram över följsamheten 

se bilaga 4. 
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Även denna tabell visar att männen följde sina ordinationer i större utsträckning än vad 

kvinnorna gjorde. Endast i gruppen som behandlades med steroider underanvände männen 

i samma utsträckning som kvinnorna. Tabellen visar också att följsamheten till steroider, 

som bör vara 100 procent var mycket låg, snittföljsamheten var bara 16 procent. Även här 

var kombinationspreparaten den gruppen som hade bäst följsamhet. 

Av patienterna som behandlades med adrenergika var det tre stycken som låg inom 

gränserna för god ”följsamhet”, dessa patienter hade förmodligen så mycket besvär av sin 

sjukdom att maxdosering eller nästan maxdosering av adrenergika krävdes. Två av 

patienterna hade ”följsamheter” av adrenergika på över 200 procent. Dessa patienter 

överanvände sina läkemedel alternativt hamstrade läkemedlen. En orsak till att patienter 

hamstrar är att de har frikort och ej behöver betala för sina läkemedel. 

En nackdel med studier av denna typ där man studerar itererade recept är att man inte vet 

om patienterna överhuvudtaget intar de läkemedel som de hämtar ut. Men vet bara när de 

haft sina läkemedel tillgängliga och därmed i vilken utsträckning patienten haft möjlighet 

att vara följsam. Andelen underanvändare skulle därför kunna vara ännu lägre än vad 

denna studie visar. 

 

Följsamhet steroider och kombinationspreparat 
Följsamheten till ordinationer av steroider är det som är mest intressant eftersom steroider 

inte doseras ”vid behov” utan har underhållsdosering och ska tas regelbundet. 

Kombinationspreparaten innehåller steroider. För att undersöka detta vidare gjordes 

följande tabell: 
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Tabell 5. Följsamheten i procent till steroidbehandlingar och behandlingar med kombinationspreparat för 
patienter med fler än 5 uttag av dessa preparat. 

 
 

Antal DDD/% täckning av behandlingstiden för steroider och 
kombinationspreparat med fler än 5 uttag 

Pat. 
Nr  

Ålder Kön Komb. Steroider Glapp 
% 

Glapp 
mån 

12 23 K 53  47 27 
16 23 K 41  59 28 
49 25 M 97  3 1 
55 24 K  51 49 29 
59 25 M  44 56 34 

100 27 M 107  0 0 
101 27 K 52  48 15 
121 28 K  25 75 45 
123 28 K  74 26 16 
142 28 K  56 44 27 
161 30 K 64  36 10 
173 30 M 108  0 0 
173 30 M  40 60 36 
180 30 K 44  56 28 
181 30 M 98  2 0 
194 31 M 107  0 0 
200 30 K  38 62 27 
211 32 K 45  55 23 
211 32 K  42 58 28 
213 31 K  56 44 26 
223 32 M 68  32 16 

 

 

De patienter som tagits med i tabellen är patienter som behandlats med steroider 

alternativt kombinationspreparat, och endast de patienter som har gjort fler än fem uttag. I 

den här tabellen har behandlingstiden beräknats börja den dag då steroid- respektive 

kombinationspreparatsbehandlingen börjat. Följsamheten kan därför skilja sig något från 

tabell 4 där behandlingstiden beräknas från patientens första uttag oavsett 

läkemedelsgrupp. Tabellen visar även hur många av femårsperiodens drygt 60 månader 

som patienten varit utan läkemedel.  

Totalt hade 19 patienter fler än fem uttag av steroider alternativt kombinationspreparat, två 

av dessa hade fler än fem uttag för båda grupperna. Detta motsvarar knappt 15 procent av 

samtliga patienter som hade underhållsbehandling med steroider eller 

kombinationspreparat. Följsamheten för dessa patienter låg i genomsnitt på 62 procent. 

Det skilde mycket i denna i grupp i följsamhet mellan kvinnor och män. Kvinnorna 

snittföljsamhet låg på 49 procent, männens låg på hela 84 procent. Följsamheten till 
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kombinationspreparaten var betydligt högre än följsamheten till steroiderna, 74 procent för 

kombinationspreparaten mot 47 procent för steroiderna. Av dom som behandlades med 

kombinationspreparat var sex stycken kvinnor och sex stycken män. Alla sex männen 

hade bättre följsamhet än kvinnorna. I procent blev siffrorna 50 procents följsamhet för 

kvinnorna och 99 procent för männen. Motsvarande skillnad hos män och kvinnor gick 

inte att se hos steroiderna, där följsamheten för kvinnor var 49 procent och för männen 42 

procent (bara två patienter). Samtliga patienter som behandlades med steroider var 

underanvändare, ingen uppnådde gränsen för god följsamhet. Av de som behandlades med 

kombinationspreparaten låg fem stycken inom gränsen för god följsamhet som är 80-120 

procent, alla var män. Dessa fem patienter motsvarar fyra procent av samtliga patienter 

som behandlades med steroider eller kombinationspreparat och 13 procent av dem som 

behandlades med kombinationspreparat. Övriga var underanvändare. 

 

 
Tabell 6. Följsamheten till steroidbehandling och behandling med kombinationspreparat tillsammans för 
patienter med fler än 5 uttag. 
 

Antal DDD/% täckning av behandlingstiden för steroider och 
kombinationspreparat tillsammans, fler än 5 uttag 

Patientnr. Ålder Kön Följsamhet % 
Glapp 

% Glapp mån. 
12 23 K 61 39 22 
16 23 K 43 57 29 
48 25 M 59 41 14 
61 25 K 62 38 15 
80 25 K 15 85 28 
83 26 K 90 10 6 
100 27 M 117 0 0 
161 30 K 49 51 22 
173 30 M 115 0 0 
180 30 K 46 54 28 
181 30 M 22 78 41 
194 31 M 115 0 0 
211 32 K 82 18 8 
223 32 M 64 36 21 

 

 

Flertalet patienter hade efter att ha påbörjat en steroidbehandling sedan övergått till 

behandling med kombinationspreparat. För att få en bild över följsamheten hos dessa 

patienter gjordes en tabell där DDD för de båda preparaten hos en patient summerats för 

att sedan divideras med patientens antal behandlingsdagar. Även här beräknades 

behandlingstiden börja när första uttaget av steroider alternativt kombinationspreparat 

gjordes. Tabellen visar även antal månader patienten varit utan läkemedel. Antal patienter 
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som hade fler än fem uttag av steroider och kombinationspreparat tillsammans var 14 

stycken, åtta kvinnor och sex män. Genomsnittsföljsamheten var något högre än för 

steroider och kombinationspreparat enskilt och beräknades till 67 procent. Även här hade 

männen högre följsamhet, 82 procent mot kvinnornas 56 procent. Antal patienter som låg 

inom gränsen för god följsamhet var oförändrat, fem stycken eller fyra procent av samtliga 

128 patienter, övriga var underanvändare. 

 

Steroider doseras olika beroende på svårighetsgraden av astman. Vissa patienter behandlas 

med lågdos medan andra behandlas med medelhög dos eller högdos. Behandlingen börjar 

ofta med en högre dos för att sedan trappas ned efter några månader (2). Detta leder till att 

olika patienter använder olika mycket av sina steroider och därför kan DDD-värdena bli 

något missvisande för vissa patienter. För att följsamheten för steroiderna skulle ha varit 

helt korrekt uträknade hade olika DDD för de olika doseringarna lågdos, medelhög dos 

samt högdos behövt anges samt att man hade vetat vilken dosering samtliga patienter 

hade. Detta har inte varit möjligt i denna studie. 

  

Den låga följsamheten för steroider kan till viss förklaras av att många av patienterna 

började sin behandling med steroider men efter ett par uttag övergick de till något 

kombinationspreparat. Detta drar ner på siffrorna och den höga underanvändningen kan 

vara något missvisande. Tabell 6 är därför den tabell som stämmer bäst överens med den 

verkliga följsamheten. Även om följsamheten i denna tabell blir något högre så är andelen 

underanvändare fortfarande hög.  

Av totalt 371 behandlingar var endast fem följsamma. Detta blir endast drygt en procent 

av alla behandlingar. Antal patienter som var följsamma var fem stycken eller fyra procent 

av samtliga patienter. Övriga 96 procent var underanvändare. 

 

Övriga resultat för patienter med fler än fem uttag 
Totalt hade 60 av patienterna fler än fem uttag av läkemedel under femårsperioden. Av 

dessa var 33 kvinnor och 27 män. Ungefär en tredjedel av dessa patienter hade glapp i 

läkemedelstillgängligheten som sträckte sig över ett år. Förklaringar till detta skulle kunna 

vara att patienterna befunnit sig på annan ort och gjort sina uttag på annat apotek, till 

exempel vid utlandsresa eller studier. Många av dessa patienter var kvinnor och det skulle 

kunna tänkas att kvinnor med ansträngningsutlöst astma gjort uppehåll med idrott och 
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motionering i samband med graviditet och därför inte behövt sina läkemedel i lika stor 

utsträckning. De flesta hade dock i övrigt mycket dålig följsamhet, många hade bara 1-2 

uttag de övriga åren så de flesta har förmodligen varit utan läkemedel dessa perioder. 

En tredjedel av patienterna med fler än fem uttag gjorde flest uttag första eller första och 

andra året för att sedan minska eller helt sluta hämta ut läkemedlen. Orsaker till detta kan 

vara att patienter flyttat, att patienter fått felaktiga diagnoser och inte hade astma eller att 

patienter vant sig med sina problem och inte tänker på att de skulle kunna må bättre.  

 

 

SLUTSATS  
 

Följsamheten till steroider, alternativt kombinationspreparat, är låg för åldersgruppen 20-

29 åringar enligt denna studie. Den totala följsamheten till dessa preparat var 21 procent 

och hela 96 procent var underanvändare av läkemedlen. Kvinnor hade lägre följsamhet än 

män i alla läkemedelsgrupper utom steroider där följsamhet var lika dålig. Någon 

förklaring till kvinnornas underanvändning har ej hittats. 

 

I gruppen steroider var det endast åtta procent av användarna som gjort fler än fem uttag, 

och ingen uppnådde god följsamhet. Kombinationspreparaten var den grupp som hade bäst 

följsamhet, fem stycken eller 13 procent av användarna var följsamma. Noterbart är att 

samtliga fem var män.  

 

Eftersom andelen oföljsamma patienter var så pass hög i denna studie kan man spekulera i 

om patienterna är medvetna om betydelsen av underhållsbehandling. En slutsats är därför 

att om okunskap är orsaken borde detta kunna avhjälpas med information och en 

”samsyn” på medicineringen för att på så sätt uppnå bättre terapiresultat. 
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Bilaga 2 
 
 
          Tabell 3 Antal uttag som gjorts varje månad 

 
 Kvinnor Män Totalt 
Januari 59 43 102 
Februari 56 57 113 
Mars 77 50 127 
April 72 65 137 
Maj 73 68 141 
Juni 70 57 127 
Juli 69 63 132 
Augusti 74 47 121 
September 62 45 107 
Oktober 71 53 124 
November 45 43 88 
December 62 52 114 
Totalt 790 643 1433 
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Bilaga 3 
 
 
Pat.
Nr  

 Ålder KönTotalt Adrenergika Antikoli-
nergika 

Kombinationer Steroider  Övriga

1 22 K 3 13  0  0 3 0  
2 19 K - 2  0  0  0  0 
3 20 M - 3  0  0  0  0 
4 19 K 4 4  0  0 4  0 
5 18 M 9 4  0  0 9  0 
6 21 K 16 4  0  0 16  0 
7 21 M 4 8  0  0 4  0 
8 19 K 3  0  0  0 3 11 
9 20 M - 2  0  0  0  0 
10 22 K - 5  0  0  0  0 
11 23 K 12 4  0 8 4  0 
12 23 K 62 19  0 53 9  0 
13 19 K - 2  0  0  0  0 
14 22 K 11 33  0  0 11  0 
15 23 K - 14  0  0  0  0 
16 23 K 42  0  0 39 3  0 
17 19 K - 3  0  0  0  0 
18 23 K 15 14  0  0 15  0 
19 22 K 16 6  0 16  0  0 
20 21 M 11 4  0 5 6  0 
21 19 K 5 7  0  0 5  0 
22 23 K 28 14  0  0 28  0 
23 22 K 3 2  0  0 3  0 
24 24 K 2 7  0  0 2  0 
25 19 M 6  0  0  0 6  0 
26 22 M 9 6  0 3 6  0 
27 23 K - 5  0  0  0  0 
28 24 K 3 26  0  0 3  0 
29 20 K - 4  0  0  0  0 
30 23 M - 4  0  0  0  0 
31 24 K - 11  0  0  0  0 
32 24 M 7 12  0 7  0  0 
33 24 M 12 10  0  0 12  0 
34 19 M 5 8  0  0 5  0 
35 24 M 2 6  0 2  0  0 
36 20 K - 2  0  0  0  0 
37 23 K - 22  0  0  0  0 
38 23 M 20 0   0 20  0  0 
39 24 K - 3  0  0  0  0 
40 24 K 14 11  0  0 14  0 
41 21 K - 2  0  0  0  0 
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Pat.
Nr  

 Ålder KönTotalt Adrenergika Antikoli-
nergika 

Kombinationer Steroider  Övriga

42 23 K - 1  0  0  0  0 
43 22 K - 5  0  0  0  0 
44 23 K 8 4  0  0 8  0 
45 21 K - 2  0  0  0  0 
46 23 K 14 2  0  0 14  0 
47 22 M - 5  0  0  0  0 
48 25 M 49 9  0 17 32  0 
49 25 M 97 10  0 97  0  0 
50 20 K - 3  0  0  0  0 
51 22 K 7 8  0 7  0  0 
52 24 K 5 4  0 5  0  0 
53 21 K 6  0  0 6  0  0 
54 25 M - 24  0  0  0  0 
55 24 K 50 3  0  0 50  0 
56 24 K 11  0  0 11  0  0 
57 23 K 3  0  0  0 3  0 
58 22 M 4 4  0  0 4  0 
59 25 M 44 14  0  0 44  0 
60 21 M - 3  0  0  0  0 
61 25 K 42 82  0 20 22 18 
62 24 M 3 18  0  0 3  0 
63 24 K - 4  0  0  0  0 
64 25 K - 8  0  0  0  0 
65 22 K - 1  0  0  0  0 
66 22 K 7 3  0  0 7  0 
67 21 M 3 2  0  0 3  0 
68 21 K - 1  0  0  0  0 
69 22 M 31 21  0 15 16  0 
70 23 M 5 3  0  0 5  0 
71 25 M - 19  0  0  0  0 
72 24 K - 13  0  0  0  0 
73 21 K - 6  0  0  0  0 
74 24 M 17 9  0  0 17  0 
75 21 M - 1  0  0  0  0 
76 21 M - 1  0  0  0  0 
77 21 M - 3  0  0  0  0 
78 23 K 6 1  0  0 6  0 
79 26 M - 166*  0  0  0  0 
80 25 K 16  0  0 3 13  0 
81 24 K - 8  0  0  0  0 
82 26 M 6 5  0  0 6  0 
83 26 K 90 16  0 45 45 53 
84 21 M - 1  0  0  0  0 
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Pat.
Nr  

 Ålder KönTotalt Adrenergika Antikoli-
nergika 

Kombinationer Steroider  Övriga

85 23 M - 1  0  0  0 0  
86 22 K 13 3  0 2 11  0 
87 24 K 11 3  0  0 11  0 
88 26 K 7 17  0 7  0 56 
89 26 K -  0  0  0  0 326* 
90 26 K 9 4  0  0 9  0 
91 25 K - 8  0  0  0  0 
92 22 K - 6  0  0  0  0 
93 25 K - 6  0  0  0  0 
94 25 K - 11  0  0  0  0 
95 27 K - 8  0  0  0  0 
96 23 K 4  0  0  0 4  0 
97 25 M - 2  0  0  0  0 
98 26 K - 12  0  0  0  0 
99 25 K 5 8  0  0 5  0 
100 27 M 97 21  0 65 32  0 
101 27 K 28 11  0 28  0  0 
102 27 K 25 25  0  0 25  0 
103 24 K - 2  0  0  0  0 
104 26 M 22 4  0  0 22  0 
105 24 K 6  0  0  0 6  0 
106 23 M - 1  0  0  0  0 
107 27 K 4 52  0  0 4  0 
108 27 M 32 3  0 32  0 7 
109 25 K 7 2  0  0 7  0 
110 27 K 22 20  0  0 22  0 
111 27 M - 108  0  0  0  0 
112 25 K 4  0  0 4  0  0 
113 25 K - 3  0  0  0  0 
114 25 K - 5  0  0  0  0 
115 26 K 9 2  0  0 9  0 
116 24 K 4 2  0  0 4  0 
117 23 K 3 1  0  0 3  0 
118 23 M - 7  0  0  0  0 
119 26 M 6 40  0  0 6  0 
120 23 M - 6  0  0  0  0 
121 28 K 25 260  0  0 25  0 
122 24 K - 1  0  0  0  0 
123 28 K 74 118  0  0 74 7 
124 25 K - 2  0  0  0  0 
125 25 K - 4  0  0  0  0 
126 24 M 6 3  0  0 6  0 
127 28 K 8 11  0  0 8  0 
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Pat.
Nr  

 Ålder KönTotalt Adrenergika Antikoli-
nergika 

Kombinationer Steroider  Övriga

128 27 K 7 10  0  0 7  0 
129 23 K - 1  0  0  0  0 
130 24 K - 3  0  0  0  0 
131 27 K - 16  0  0  0  0 
132 24 M 15 4  0 15  0  0 
133 24 M - 3  0  0  0  0 
134 24 M - 2  0  0  0  0 
135 25 K - 1  0  0  0  0 
136 28 K 111 28  0  0 111*  0 
137 26 M 5 3  0  0 5  0 
138 27 M - 7  0  0  0  0 
139 26 K - 7  0  0  0  0 
140 29 K 5 5  0  0 5  0 
141 29 M - 17  0  0  0  0 
142 28 K 56 7  0  0 56  0 
143 29 M 19 38  0  0 19  0 
144 25 K 4 5  0  0 4  0 
145 27 K -  0  0  0  0 3 
146 28 K - 7  0  0  0  0 
147 29 M 6 61  0  0 6  0 
148 28 K 8 6  0 8  0  0 
149 27 K - 38  0  0  0  0 
150 25 K - 2  0  0  0  0 
151 28 K 3 2  0  0 3  0 
152 25 K - 4  0  0  0  0 
153 27 K 8 8  0  0 8  0 
154 29 K 18 22  0  0 18  0 
155 24 M - 6  0  0  0  0 
156 26 K - 4  0  0  0  0 
157 29 M - 11  0  0  0  0 
158 27 K - 7  0  0  0  0 
159 29 M 12 12  0  0 12  0 
160 28 K 7  0  0  0 7  0 
161 30 K 49 22  0 41 8 42 
162 29 K 28 5  0  0 28  0 
163 28 K - 9  0  0  0  0 
164 26 K 4 4  0  0 4  0 
165 27 K - 3  0  0  0  0 
166 28 K - 12  0  0  0  0 
167 26 K - 3  0  0  0  0 
168 27 K - 8  0  0  0  0 
169 30 M 32  0  0 32  0 3 
170 29 K - 12  0  0  0  0 
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Pat.
Nr  

 Ålder KönTotalt Adrenergika Antikoli-
nergika 

Kombinationer Steroider  Övriga

171 29 K - 14  0  0  0  0 
172 28 K 8 2  0  0 8  0 
173 30 M 113 242  0 74 39  0 
174 28 K - 3  0  0  0  0 
175 30 K 11 8  0  0 11  0 
176 27 M 5 5  0  0 5  0 
177 30 K - 33  0  0  0  0 
178 30 M 41 16  0  0 41  0 
179 27 K - 4  0  0  0  0 
180 30 K 46 37  0 43 3  0 
181 30 M 20 47  0 12 8  0 
182 26 K - 3  0  0  0  0 
183 30 K 16 12  0  0 16  0 
184 26 K - 1  0  0  0  0 
185 27 K - 13  0  0  0  0 
186 30 M 19 14  0  0 19  0 
187 31 K - 42  0  0  0  0 
188 30 K 3 14  0  0 3  0 
189 30 K 47 6  0  0 47  0 
190 29 K - 4  0  0  0  0 
191 31 M 42 25  0  0 42  0 
192 28 K 5 5  0  0 5  0 
193 30 K - 3  0  0  0  0 
194 31 M 115 50  0 107 8  0 
195 30 K 18 12  0  0 18  0 
196 27 K - 3  0  0  0  0 
197 30 K 3 3  0 3  0  0 
198 29 K - 3  0  0  0  0 
199 30 M - 8  0  0  0  0 
200 30 K 38 7  0  0 38  0 
201 31 M 38 4  0  0 38  0 
202 31 K - 17  0  0  0  0 
203 27 K 4 3  0  0 4  0 
204 27 K 2  0  0  0 2  0 
205 32 K 14 5  0  0 14  0 
206 32 M 14 17  0  0 14  0 
207 30 M - 6  0  0  0  0 
208 27 K 3 2  0  0 3  0 
209 31 K - 12  0  0  0  0 
210 32 K 12 26  0  0 12  0 
211 32 K 78 47  0 38 40 2 
212 29 K - 8  0  0  0  0 
213 31 K 56  0  0  0 56  0 
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Pat.
Nr.  

 Ålder KönTotalt Adrenergika Antikoli-
nergika 

Kombinationer Steroider  Övriga

214 32 K 60 15  0  0 60  0 
215 32 K - 5  0  0  0  0 
216 32 M 18 30  0  0 18  0 
217 28 K 6 1  0  0 6  0 
218 32 M 33 55  0  0 33  0 
219 28 M 3 1  0  0 3  0 
220 30 M 9 5  0 2 7  0 
221 29 K - 2  0  0 0   0 
222 32 M 22 16  0  0 22  0 
223 32 M 64 25  0 56 8  0 
224 30 M 28 21  0 16 12  0 
225 32 K 8 3  0  0 8  0 
226 32 K 17 2 0 13 4 2 
* Hämtat ut läkemedel endast i slutet av 2004 
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Bilaga 4 
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