
Norsk Sykepleierforbunds Faggruppe av lungesykepleiere har følgende innspill til høringen: 
 

Legemiddelverket skriver følgende i høringsnotatet:  

«Legemiddelverket vurderer alle legemidler for inkludering i ordningen med medisinbytte på apotek. 
Legemiddelverket vurderte allerede i 2014, etter høringsrunde, at Seretide og Airflusal Forspiro var 
medisinsk likeverdige, til tross for at legemidlene har noen ulikheter ved administrasjonsutstyret.» 

Kommentar:  

Selv om inhalatorene er medisinsk likeverdige, tas det ikke hensyn til pasientens evne til å 
administrere inhalasjonen. Det er nøye tilpasset og individualisert hvilken inhalator pasienten sendes 
hjem med, for å sikre at pasienten får i seg det aktuelle virkestoffet. Slik det fungerer i dag, har 
pasienter fått opplæring i en inhalator, men vil ved medisinbytte på apotek komme til å måtte lære 
seg en ny inhalator. Mange av disse pasientene er eldre og har allerede vanskelig for å få i seg 
inhalasjonen sin med korrekt inhalasjonsteknikk. 

Funn fra en studie (Melani et al. Inhaler mishandling remains common in real life and associated with 
reduced disease control. Respiratory Medicine 2011, 930-938) viser følgende: 

We have a total of 2288 records of inhaler technique. Critical mistakes were widely distributed 
among users of all the inhalers, ranging from 12% for MDIs, 35% for Diskus and HandiHaler and 44% 
for Turbuhaler. Independently of the inhaler, we found the strongest association between inhaler 
misuse and older age (pZ 0.008), lower schooling (pZ 0.001) and lack of instruction received for 
inhaler technique by health caregivers (p< 0.001). Inhaler misuse was associated with increased risk 
of hospitalization (p Z 0.001), emergency room visits (p< 0.001), courses of oral steroids (p< 0.001) 
and antimicrobials (p< 0.001) and poor disease control evaluated as an ACT score for the asthmatics 
(p < 0.0001) and the whole population (p< 0.0001). 

We conclude that inhaler mishandling continues to be common in experienced outpatients 
referring to chest clinics and associated with increased unscheduled health-care resource use and 
poor clinical control. Instruction by health caregivers is the only modifiable factor useful for 
reducing inhaler mishandling ª 2011 Elsevier Ltd. . 
 
Kommentar:  

Funnene fra denne studien tyder på det relativt hyppig forekommer feil i inhalasjonsteknikk i 
utgangspunktet. Det er grunn til å tro at endringer av inhalatorer på grunn av medisinbytte vil kunne 
øke dette problemet. Dette vil igjen kunne føre til at grunndiagnosene vil bli underbehandlet og 
symptombyrden til pasientene øke, og behov for økt behandling og sykehusinnleggelser vil også øke.   

 


