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Ágrip 

Bakgrunnur: Langvinn lungnateppa (LLT) er algengur langvinnur sjúkdómur sem hefur áhrif á um 400 

milljónir manns á heimsvísu. Innöndunarlyf, gefin með innöndunartækjum eru hornsteinn í meðferð við 

lífsgæðaskerðandi einkennum LLT s.s. mæði og öndunarerfiðleikum. Árangur innöndunarlyfja-

meðferðar veltur að verulegu leyti á því að einstaklingar með LLT tileinki sér rétta notkun tækjanna en 

röng notkun innöndunartækja er algeng. Kennsla á notkun innöndunarlyfja er því gríðarlega mikilvæg 

við stjórnun á sjúkdómnum. 

Tilgangur og markmið: Í þessari þverskurðarrannsókn er lýst tæknilegri færni og öndunargetu 

einstaklinga með LLT til að nota innöndunartæki við upphaf hjúkrunarþjónustu í göngudeild 

lungnasjúklinga.  

Aðferð: Byggt er á gögnum sem aflað var við upphaf þjónustu í göngudeild lungnasjúklinga. 

Gagnasöfnun fór fram á tímabilinu maí 2018 til júlí 2019. Notkun innöndunartækja var metin með 

mælitækinu, Notkun innöndunartækja sem var þróað af leiðbeinendum. Mælitækið er 10 atriða; 5 atriði 

sem eiga við tæknilega getu til að nota tækið og 5 sem eiga við öndunargetu til að anda að sér lyfinu. 

Fjörtíu og átta einstaklingar tóku þátt í rannsókninni, 11 karlmenn og 37 kvenmenn. Allir nema þrír 

notuðu innöndunarlyf reglulega; 42 dufttæki, 17 innúðatæki og 14 báðar tegundir. Notast var við 

lýsandi tölfræði til að lýsa getu einstaklinga við notkun innöndunartækja og Kendall fylgistuðulinn til að 

meta samband bakgrunnsbreyta og notkunar á innöndunartækjum. 

Niðurstöður: Tæknileg geta þátttakenda var mjög góð við notkun duft- og innúðatækja og 92,9-100% 

þátttakenda sýndu rétta færni við notkun dufttækja við alla liði mælitækisins og 88,2-100% þátttakenda 

sýndu rétta tækni við notkun innúðatækja. Öndunargeta við notkun innöndunartækja var lakari 

samanborið við tæknilega getu. Aðeins 47,6% þátttakenda önduðu rólega frá sér og tæmdu lungu fyrir 

lyfjagjöf með dufttæki og 23,6% þátttakenda sýndu litla eða ófullnægjandi getu til að anda rólega að 

sér við notkun innúðatækis. Ekki reyndist fylgni á milli bakgrunnsbreyta og notkunar innöndunartækja.  

Ályktanir: Líkt og í öðrum rannsóknum á notkun innöndunartækja má bæta ýmiss atriði við notkun 

innöndunartækja hjá þátttakendum. Ljóst er að þörf er á frekari rannsóknum hérlendis þar sem 

rannsakað er stærra þýði til þess að fá skýrari mynd af getu einstaklinga með LLT á Íslandi til þess að 

nota innöndunartæki. 

 

Lykilorð: langvinn lungnateppa, færni, geta, röng notkun, innöndunartækni, innöndunarlyf, 

innúðatæki, dufttæki  

 



5 

Abstract 

Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a common chronic disease that 

affects about 400 million people worldwide. Inhaler medications, administered with inhalers are the 

cornerstone in treatment of symptoms which impair quality of life of people witch COPD, e.g., 

dyspnea. The effectiveness of inhalation treatment depends substantially on the proper use of the 

inhalers, but improper use of inhalers is very common. For successful disease management it is 

essential to teach these individuals the right technique with the use of inhalers. 

Purpose and objective: In this cross-sectional study we describe the technical and breathing 

capacity of individuals with COPD to use inhalers when they start receiving nursing care in an 

outpatient pulmonary hospital ward. 

Method: Patients were recruited when they started receiving nursing care in the outpatient pulmonary 

hospital ward. Data collection took place between May 2018 and July 2019. The use of inhaler devices 

was assessed using the measuring instrument, Use of inhalers, developed by the supervisors. The 

measuring instrument consists of 10 items; 5 items that apply to the technical capacity to use the 

device and 5 that apply to breathing capacity to inhale the medications. Forty-eight individuals 

participated in the study, 11 men and 37 women. All individuals, except three, used inhaler 

medications regularly; 42 used dry-powder devices (DPIs), 17 used pressurized metered-dose 

inhalers (pMDIs), and soft mist inhalers (pMDIs/SMIs) and 14 used both. Descriptive statistics were 

used to describe the capacity to use inhalers and the Kendall correlation coefficient to evaluate the 

relationship between background variables and the use of inhalers. 

Results: The technical capacity of the participants was very good in the use of both the dry powder 

(DPIs) inhalers and the pressurized metered-dose inhalers (pMDIs) and soft mist inhalers (SMIs), 

where 92.9-100% of the participants showed correct skills in the use of DPIs on all of the five items 

and 88.2-100% of the participants showed the correct skills in the use of pMDIs and pMDIs/SMIs.. 

Breathing capacity was less compared to technical capacity. About 47.6% of participants correctly 

exhaled slowly and emptied their lungs before inhaling with the DPIs and 23.6% of participants 

showed little or insufficient capacity to breathe slowly when using the pMDIs and pMDI/SMIs. There 

was no correlation between background variables and the use of inhalers.  

Conclusion: As in other studies on the capacity to use inhalers, various elements with participants 

can be improved. Further research is needed, where a larger population would be investigated to 

obtain a clearer picture of the capacity of individuals with COPD in Iceland to use their inhalers. 

 

Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease, COPD, capability, ability, Incorrect use, inhaler 

technique, inhaler, soft mist inhaler, SMI, pressurized metered-dose inhaler, pMDI, dry powder device, 

DPI 
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1 Inngangur  

Langvinn lungnateppa (LLT) er algengur langvinnur sjúkdómur sem mun aukast með árunum vegna 

áframhaldandi útsetningu áhættuþátta LLT eins og mengun, reykingum og hækkandi aldri 

samfélagsins (GOLD, 2021). Einkenni sjúkdómsins hafa áhrif á virkni, heilsufar og lífsgæði 

einstaklings sem leiðir til þess að einstaklingar leita sér aðstoðar og fá greiningu LLT (Vogelmeier o.fl., 

2020). Lyfjameðferð er veitt til að draga úr einkennum og versnun á sjúkdómnum en kemur ekki í veg 

fyrir framgang sjúkdóms (GOLD, 2021). Notkun innöndunarlyfja er ein helsta og besta meðferð sem til 

er við lífsgæðaskerðandi einkennum LLT, s.s. mæði og öndunarerfiðleikum. Til að árangur 

meðferðarinnar sé sem árangursríkastur er nauðsynlegt að einstaklingarnir kunni réttar aðferðir við 

notkun á innöndunarlyfjunum (Schreiber, Sonnenburg og Luecke, 2020).  

Algengustu innöndunarlyfin fást í innúðatækjum og innöndunardufttækjum. Þau eru ýmist 

berkjuvíkkandi lyf, bólgueyðandi sterar eða samsett úr mismunandi berkjuvíkkandi lyfjum og bólgu-

eyðandi sterum (GOLD, 2021). Margar tegundir eru til af innöndunartækjum en hægt er að tengja 

mistök við notkun þeirra allra. Þetta er vandamál sem lítið hefur lagast í gegnum árin og undirstrikar 

því þörfina á breytingum á þeim kennsluaðferðum sem stuðst er við í dag (Maricoto, Monteiro, Gama, 

Correia‐de‐Sousa og Taborda‐Barata, 2019). Rannsóknir sýna fram á að alvarleg mistök við notkun 

innöndunartækja um allan heim er vaxandi vandamál. Mistök tengd notkun innöndunarlyfja tengist 

aukinni tíðni versnunar LLT og sjúkrahúsinnlagna. Því er stór hluti meðferðar hjá einstaklingum með 

LLT, kennsla við notkun innöndunartækja, til þess að meðferð skili réttum árangri gegn einkennum 

sjúkdómsins (Duarte-de-Araújo, Teixeira, Hespanhol og Correia-de-Sousa, 2019).  

Rannsóknir á sviðinu, benda allar til þess að mikil þörf sé á endurtekinni kennslu einstaklinga með 

LLT varðandi notkun á innöndunarlyfjum sem og endurmenntun heilbrigðisstarfsmanna þar sem að 

færni þeirra er ábótavant í stórum stíl (Hickey o.fl., 2017; Wallin, Tagami, Chen, Yang og Chan, 2018).  

1.1 Tilgangur og markmið 

Tilgangur þessarar þverskurðarrannsóknar er að lýsa tæknilegri færni og öndunargetu til að nota 

innöndunartæki hjá einstaklingum með LLT við upphaf hjúkrunarþjónustu í göngudeild lungna- 

sjúklinga. Markmið þessa verkefnis er að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Rannsóknarspurningar eru:  

1. Hver er tæknileg geta einstaklinga með LLT til að nota innöndunartæki við upphaf 

hjúkrunarþjónustu í göngudeild lungnasjúklinga? 

2. Hver er öndunargeta einstaklinga með LLT til að nota innöndunartæki við upphaf 

hjúkrunarþjónustu í göngudeild lungnasjúklinga? 

3. Hver eru tengsl milli getu einstaklinga með LLT til að nota innöndunartæki og 

bakgrunnsbreytna við upphaf hjúkrunarþjónustu í göngudeild lungnasjúklinga? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla verður fjallað fræðilega um langvinna lungnateppu, einkenni og greiningu sjúkdómsins 

ásamt áhrifum bakgrunnsbreytna á getu einstaklinga til að nota innöndunartæki. Einnig verður lýst 

meðferðum við LLT, farið yfir mismunandi innöndunartæki og annars konar meðferðir. Notkun 

innöndunarlyfja er ábótavant og farið verður yfir helstu mistök sem einstaklingar með LLT gera við 

notkun þeirra. Kennsluaðferðum og áhrifum þeirra á getu einstaklinga til að nota innöndunartæki 

verður lýst í kaflanum.  

2.1 Langvinn lungnateppa  

Langvinn lungnateppa (LLT) er algengur langvinnur lungnasjúkdómur. Á heimsvísu eru um 400 

milljónir manns greindir með sjúkdóminn og er hann einn af þremur helstu dánarorsökum í heiminum. 

Áður fyrr var talið algengara að karlmenn greindust með LLT en í dag eru fleiri konur sem greinast 

með sjúkdóminn (Sørheim o.fl., 2010) og er algengi LLT nánast orðið jafnt milli kynja (GOLD, 2021; 

Landis o.fl., 2014). Sjúkdómurinn er ekki læknanlegur en hægt er að fyrirbyggja hann og bæta líðan 

með meðhöndlun einkenna (GOLD, 2021; Labaki og Rosenberg, 2020). Vegna þess að hægt er að 

hafa áhrif á gang sjúkdómsins með viðeigandi lyfjum og eftirliti með áhættuþáttum er snemmgreining 

mikilvæg svo hægt sé að ná stjórn á sjúkdómnum sem fyrst (Hoesterey o.fl., 2019). Helstu 

áhættuþættir LLT eru tóbaksreykingar, loftmengun af ýmsum toga, langvarandi útsetning fyrir eitur-

efnum, genatengd frávik, frávik í lungnaþroska á fósturstigi og í barnæsku ásamt því að aldraðir og 

kvenmenn eru í aukinni áhættu á að þróa með sér LLT. Af þessum áhættuþáttum eru tóbaksreykingar 

lang algengasti áhættuþátturinn (GOLD, 2021).  

Langvinn lungnateppa er samheiti tveggja sjúkdóma, langvinnrar berkjubólgu og lungnaþembu. Í 

langflestum tilfellum eru báðir sjúkdómarnir til staðar við greiningu LLT (Tabloski, 2014). Sjúkdómurinn 

veldur bólgubreytingum í öndunarvegi, lungnablöðrum og öræðum lungnavefsins (Duffy og Criner, 

2019; Rabe og Watz, 2017). Langvarandi áreiti og útsetning ertandi agna sem berast til lungna t.d. frá 

reykingum, beinum sem óbeinum auk annarrar mengunar úr umhverfinu veldur bólgubreytingum í 

lungum. Afleiðingarnar eru loftskiptaerfiðleikar og teppa í lungum sem versnar eftir því sem 

sjúkdómurinn ágerist (GOLD, 2021). 

Langvinn berkjubólga einkennist af aukinni bólgu í berkjum. Vegna bólgusvörunar þrengjast 

lungnaberkjurnar sem leiðir til öndunarerfiðleika. Slímframleiðsla eykst og lömun verður á bifhárum í 

slímhúðinni, sem leiðir til ófullnægjandi hreinsunar lungna og tíðum bakteríusýkingum í lungum 

(Kaufman, 2013). Lungnaþemba einkennist hins vegar af skemmdum á lungnablöðrum sem veldur 

óafturkræfum skaða á lögun og starfsemi þeirra, en lungnablöðrurnar spila lykilhlutverk í upptöku 

súrefnis og losun koltvísýrings úr líkamanum. Hjá sjúklingum með lungnaþembu þykkna og dragast 

sléttir vöðvar í öndunarveginum saman sem veldur þrengslum á öndunarveginum. Við útöndun getur 

svo orðið samfall á lungnablöðrunum vegna þess að teygjanleiki þeirra er minnkaður. Því eiga 

sjúklingar með lungnaþembu erfitt með öndun og loftun til vissra hluta lungna er ekki nægjanlega góð 

(Kaufman, 2013).  
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Langvinn lungnateppa hefur töluverð áhrif á lífsgæði og heilsu þeirra einstaklinga sem greinast 

með sjúkdóminn (Duffy og Criner, 2019; Rabe og Watz, 2017). Sjúkdómurinn dregur úr daglegri virkni 

og þátttöku í ýmsum athöfnum og þannig hefur LLT áhrif á lífsgæði. Hér má nefna gönguferðir, 

húsverk, verslunarferðir, þátttöku í fjölskylduviðburðum og garðyrkju ásamt ýmsum öðrum athöfnum 

(Kaufman, 2013). Það virðist vera að konur upplifi verri lífsgæði en karlar, sérstaklega tengt krónískri 

slímframleiðslu, í samanburði við karla með jafn langt genginn sjúkdóm (Raherison o.fl., 2014). 

Einkenni LLT fara stigvaxandi með árunum og gerist það gjarnan hægt og bítandi yfir langan tíma. 

Það getur valdið því að fólk líti á einkennin sem eðlilegan part öldrunar og aðlagar líf sitt að því án 

þess að huga að nánari orsökum. Það er síðan algengt að upp komi bráð versnun á lungna-

sjúkdómnum sem getur haft í för með sér varanlega versnun á grunnástandi og sjúkdómseinkennum 

(Bragadottir, Halldorsdottir, Ingadottir og Jonsdottir, 2018). 

2.2 Einkenni og greining  

Langvinn lungnateppa þróast yfir langan tíma og er byrjun sjúkdómsins oft lúmsk þar sem einkenni eru 

væg til að byrja með. Einstaklingarnir eru því oft komnir með töluvert mikil einkenni við greiningu, 

sjúkdómurinn kominn á alvarlegt stig og farinn að hafa áhrif á líf einstaklinganna (Bragadottir o.fl., 

2018). LLT er algengara hjá eldri einstaklingum og ætti að hafa sjúkdóminn í huga hjá einstaklingum 

sem eru 40 ára eða eldri, með áhættuþætti og klínísk öndunarfæraeinkenni LLT (Labaki og 

Rosenberg, 2020). Algengustu einkenni LLT eru andþyngsli, krónískur hósti og/eða uppgangur (Duffy 

og Criner, 2019; GOLD, 2021; O'Donnell, Milne, James, de Torres og Neder, 2020). Einkenni sem er 

einnig algengt, en mjög breytilegt á milli sjúklinga, er önghljóð (e. wheezing) við öndun. Algengt er að 

einkenni geri vart við sig í vöku og að það sé daga- og vikumunur á einkennabyrði sjúklinga (Duffy og 

Criner, 2019). 

Um 70-98% einstaklinga með LLT upplifa andþyngsli (Anzueto og Miravitlles, 2017; Kessler o.fl., 

2011) og algengara er að konur tjái andþyngsli. Alvarleiki andþyngsla eykst eftir því sem sjúkdómurinn 

versnar og leiðir til minni lífsgæða (Anzueto og Miravitlles, 2017) og færniskerðingar á efri stigum 

sjúkdómsins. Þar sem einstaklingarnir hreyfa sig minna til að koma í veg fyrir andnauðarkast, leiðir 

það oft til rýrnunar beinagrindavöðva, kvíða, þunglyndis og félagslegrar einangrunar (O'Donnell, 

James, Milne og Neder, 2019). Í rannsókn árið 2011 þar sem einstaklingar með alvarlegan LLT voru 

spurðir um einkenni kom í ljós að þeir einstaklingar sem upplifðu mikil andþyngsli upplifðu einnig 

aukna þreytu vegna andþyngsla (Kessler o.fl., 2011).  

Við mat á einkennum LLT er notast við staðlaða spurningarlista. GOLD (2021) mælir með notkun 

spurningarlista eins og mMRC kvarðanum og CAT prófi til að fá skýra mynd af áhrifum sem 

sjúkdómurinn hefur á einstaklinginn. mMRC kvarði metur mæði sjúklinga og er hann kvarði með fimm 

þrepum, sem eru notuð til að lýsa áhrifum mæði á daglega virkni (sjá töflu 1). CAT prófið er 8 

spurninga spurningarlisti, sem metur einkenni og líðan sjúklinga með LLT og gefur stig á skalanum 0-

40 (sjá töflu 2) (GOLD, 2021). 
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Tafla 1 mMRC kvarði 

Stig  Áhrif mæði á daglega virkni 

Stig 0  Ég mæðist aðeins af mikilli áreynslu 

Stig 1 Ég verð andstutt(ur) þegar ég flýti mér á jafnsléttu eða geng upp smáhæð. 

Stig 2 Ég geng hægar en jafnaldrar mínir vegna mæði eða verð að stansa til að draga 
andann þegar ég geng á mínum eðlilega gönguhraða á jafnsléttu  

Stig 3 Ég þarf að stansa til að draga andann eftir að hafa gengið u.þ.b. 100 metra eða 
örfáar mínútur á jafnsléttu 

Stig 4 Ég er of mæðin(n) til að ég fari útúr húsi eða ég mæðist við að klæða mig og hátta 

(GOLD, 2021) 

Tafla 2 CAT próf - mat á einkennum og líðan með LLT 

 Stig  

Ég hósta aldrei 0 1 2 3 4 5 Ég er síhóstandi  

Það er alls ekkert slím ofan í mér 0 1 2 3 4 5 Lungun eru alveg full af slími  

Ég finn ekki fyrir neinum andþrengslum 0 1 2 3 4 5 Ég finn fyrir mjög miklum 

andþrengslum 

 

Þegar ég geng upp brekku eða frá 

einum stigapalli upp á annan finn ég 

ekki fyrir mæði 

0 1 2 3 4 5 Þegar ég geng upp brekku 

eða frá einum stigapalli upp 

á annan finn ég fyrir mikilli 

mæði 

 

Sjúkdómurinn hindrar mig ekki við 

daglegar athafnir heima við 

0 1 2 3 4 5 Sjúkdómurinn hindrar mig 

mjög mikið við daglegar 

athafnir heima við 

 

Ég treysti mér vel til að fara út úr húsi 

þrátt fyrir sjúkdóminn 

0 1 2 3 4 5 Ég treysti mér illa til að fara 

út úr húsi vegna sjúkdómsins 

 

Ég sef vel 0 1 2 3 4 5 Ég sef ekki vel vegna sjúk-

dómsins 

 

Ég hef mikla orku 0 1 2 3 4 5 Ég er alveg orkulaus  

       Heildarstig :  

      

      (GOLD, 2021) 

Við greiningu á LLT er notast við blásturspróf (e. spirometer), sem metur lungnastarfsemi 

(Hoesterey o.fl., 2019; Labaki og Rosenberg, 2020) og ætti að framkvæma hjá öllum skjólstæðingum 

sem eru eldri en 40 ára, með áhættuþætti og einkenni LLT svo hægt sé að staðfesta eða útiloka 

sjúkdóminn (Duffy og Criner, 2019; GOLD, 2021). Blástursprófið mælir meðal annars FVC og FEV1 en 

hlutfall FEV1 og FVC er notað til að meta mótstöðu við útöndun. FEV1 er það fráblástursrúmmál lofts 

úr lungunum sem verður við útöndun á einni sekúndu og FVC er heildarrúmmál útöndunar eftir notkun 

berkjuvíkkandi innöndunarlyfja (GOLD, 2021).  

Blásturspróf er notað til að staðfesta loftflæðisskort (Wells og Joo, 2019) og til að hafa eftirlit með 

sjúkdómnum (Hoesterey o.fl., 2019). Greining á LLT fæst ef niðurstöður úr blástursprófi sýna 

loftflæðisskort (Gianella, Miranda og Hurst, 2019), þ.e.a.s. ef að hlutfall FEV1/FVC <0.70 eða 70% eftir 

notkun berkjuvíkkandi innöndunarlyfja en breytingar á öndunarveginum og lungnavefnum sem verða 
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af völdum LLT byrja langt áður en þessum viðmiðum er náð (Hoesterey o.fl., 2019). Eftir að greining 

hefur fengist er notast við GOLD stigun til að meta sjúkdóminn eftir alvarleika loftflæðisskorts (sjá töflu 

3).  

Tafla 3 GOLD stigun 

Stigun sjúkdóms, Sjúklingur sem mælist með FEV1/FVC < 70%, eftir notkun berkjuvíkkandi 
innöndunarlyfja, er með langvinna lungnateppu 

GOLD stigun 1 Vægur sjúkdómur 
  

FEV1 ≥ 80% 

GOLD stigun 2 Meðalslæmur sjúkdómur  50% ≤ FEV1 < 80% 

GOLD stigun 3 Alvarlegur sjúkdómur  30% ≤ FEV1 < 50% 

GOLD stigun 4 Mjög alvarlegur sjúkdómur      FEV1 < 30% 

           (GOLD, 2021) 

Til að fá nánara mat á alvarleika og stigun á langvinnri lungnateppu er notast við ABCD flokkun, en 

það horfir á fleiri þætti en bara FEV1/FVC hlutfallið og er því margþættara en GOLD stigunin. Þeir 

þættir sem ABCD matið horfir til eru mMRC kvarðinn, hlutfall loftflæðisskerðingar, CAT einkenna-

matslistann og fyrri versnanir (sjá töflu 4) (Boland, Tsiachristas, Kruis, Chavannes og Rutten-van 

Mölken, 2014; GOLD, 2021). 

Tafla 4 ABCD flokkun - Fjölþætt mat á langvinnri lungnateppu 

Sjúkdómsmat út frá einkennum, andþyngslum, blástursmælingu og 
hættu á versnunum 
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(B) 

0 -1 versnun  á 

ári og FEV1 

>50% af 

áætluðu  

 

 
CAT < 10   CAT ≥ 10 

Einkenni 
 

mMRC 0-1      mMRC ≥ 2 
Andþyngsli 

(Boland o.fl., 2014; GOLD; 2021) 
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2.3 Meðferð  

Helstu markmið meðferðar við langvinnri lungnateppu (LLT) samkvæmt leiðbeiningum GOLD eru að 

minnka einkenni, koma í veg fyrir áhættuþætti og þar með versnanir á sjúkdómnum (sjá töflu 5). 

Meðferð við LLT samanstendur af aðstoð til reykleysis, lyfjameðferð, endurhæfingu, stuðning við 

sjálfsumönnun og eftir því sem sjúkdómurinn þróast er þörf á súrefni og í sumum tilfellum ytri 

öndunarvélarstuðningi til meðferðar (GOLD, 2021).  

Tafla 5 Markmið meðferðar við langvinnri lungnateppu 

❖ Draga úr einkennum 
❖ Bæta æfingaþol 
❖ Bæta heilsufar 

 
→ 

 
Minnka einkenni 

               og   

❖ Hindra framvindu sjúkdóms 
❖ Hindra og meðhöndla versnanir 
❖ Minnka dánartíðni 

 
→ 

 
Minnka áhættu 

(GOLD, 2021) 

Mikilvægur hluti af meðferð og fyrirbyggingu LLT snýr að því að koma auga á og minnka útsetningu 

fyrir áhættuþáttum eins og reykingum og loftmengun. Nauðsynlegt er að hvetja og styðja við alla þá 

einstaklinga með LLT sem reykja til reykleysis. Reykleysi hefur töluverð áhrif á náttúrulegan framgang 

sjúkdómsins og er mikilvægur þáttur til að koma í veg fyrir versnun á langvinnri lungnateppu (GOLD, 

2021). 

2.3.1 Lyfjameðferð  

Lyfjameðferð við langvinnri lungnateppu hefur það markmið að draga úr einkennum og koma í veg 

fyrir versnanir, ásamt því að bæta heilsu og þrek hjá einstaklingum með LLT. Langflest lyfin sem notuð 

eru við LLT eru innöndunarlyf og er því kennsla á innöndunartækin gríðarlega mikilvæg. Algengast er 

að einstaklingar með LLT taki inn berkjuvíkkandi og bólgueyðandi innöndunarlyf samhliða (GOLD, 

2021). Berkjuvíkkandi lyf eru lykilmeðferð við LLT í gegnum öll stig sjúkdómsins og hægt er að gera 

ráð fyrir að allir einstaklingar með LLT noti berkjuvíkkandi innöndunarlyf. Bólgueyðandi innöndunar-

sterar eru notaðir í auknum mæli til meðferðar hjá einstaklingum sem eru með lengra genginn sjúkdóm 

og sögu um tíðar versnanir (Sorino, Negri, Spanevello, Visca og Scichilone, 2020). 

Berkjuvíkkandi lyf valda vöðvaslökun í sléttum vöðvum í öndunarveginum með þeim afleiðingum að 

þeir víkka. Þegar öndunarvegurinn víkkar verður hækkun á FEV1 og í kjölfarið á einstaklingurinn 

auðveldara með öndun. Berkjuvíkkandi lyf eru flokkuð í stuttverkandi og langverkandi lyf. Stuttverkandi 

berkjuvíkkandi lyf hafa virkni í allt að 4-6 klst. en mælt er með notkun þeirra eftir þörfum þar sem þau 

hafa jákvæð áhrif á FEV1 og einkenni LLT. Langverkandi berkjuvíkkandi lyf hafa ýmist virkni í yfir 12 

klst. og eru þau þá tekin að jafnaði kvölds og morgna eða 24 klst virkni tekin einu sinni á sólarhring. 

Stuttverkandi berkjuvíkkandi lyf eru gjarnan tekin samhliða langverkandi berkjuvíkkandi lyfjum 

(Cazzola o.fl., 2013; GOLD, 2021).  

Innöndunarsterar hafa takmörkuð áhrif á LLT tengdar bólgubreytingar í lungum ef þeir eru notaðir 

einir og sér. Hins vegar hefur notkun langverkandi berkjuvíkkandi lyfja samhliða innöndunarsterum 
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fyrir einstaklinga með langt genginn LLT, jákvæð áhrif á bólgumyndun í lungum og FEV1. 

Samverkandi áhrif þessara lyfja hefur skilvirkari áhrif á lungnastarfsemi borið saman við áhrif 

berkjuvíkkandi lyfja eða innöndunarstera eina og sér (GOLD, 2021).  

Samsett lyf við LLT innihalda annars vegar langverkandi berkjuvíkkandi lyf og innöndunarstera eða 

tvenns konar langverkandi berkjuvíkkandi lyf og innöndunarstera. Meðferð af þessum toga nýtist 

einstaklingum sem komnir eru með langt genginn LLT og hafa sögu um tíðar og/eða alvarlegar 

versnanir (GOLD, 2021). Meðferð með þrísamsettu lyfi dregur mun betur úr versnun en meðferð með 

tvísamsettu eða ósamsettu lyfi (Frith o.fl., 2015; Lipson o.fl., 2017; Singh o.fl., 2016). 

Leiðbeiningar GOLD mæla með því að einstaklingar með stöðugan LLT fái bólusetningu gegn 

inflúensu, pneumókokkum ásamt dTaP bólusetningu hjá þeim einstaklingum sem eru með sögu um 

ófullkomna bólusetningu. Bólusetning gegn inflúensu og pneumokokkum minnkar líkur á öndunar-

færasýkingum í neðri öndunarvegi og kemur í veg fyrir alvarleg veikindi og dauða einstaklinga með 

LLT. Eins hefur verið sýnt fram á að pneumokokkabólusetning minnkar tilfelli lungnabólgu hjá 

einstaklingum eldri en 65 ára með LLT, með FEV1 < 40% og þeim sem eru með aðra fylgisjúkdóma. 

Bólusetning með dTaP bólusetningu veitir vörn gegn barnaveiki, stífkrampa og kíghósta og fyrir 

einstaklinga með LLT er mælt með þessarri bólusetningu sérstaklega til varnar gegn kíghósta (GOLD, 

2021). 

2.3.2 Annars konar meðferðir 

Annars konar meðferðir sem gagnast einstaklingum með LLT eru þjálfun, sjálfsumönnun og 

endurhæfing. Fyrir einstaklinga með langt genginn LLT og sögu um tíðar versnanir gagnast einnig 

súrefnismeðferð og ytri öndunarvélarstuðningur til að bæta lífsgæði og koma í veg fyrir versnanir 

sérlega ef um er að ræða uppsöfnun á koltvísýringi í blóði (GOLD, 2021).  

Sjálfsumönnun miðar að því að einstaklingurinn fái hvatningu til að vera virkur í eigin meðferð og 

nær að aðlaga og þróa með sér færni til að stjórna sjúkdómnum frá degi til dags (Effing o.fl., 2016; 

GOLD, 2021). Markmiðið með því að einstaklingar með LLT tileinki sér sjálfsumönnun er að þeir verði 

sem virkastir þátttakendur í meðferð sinni og upplifa meiri stjórn á lífi sínu með aukinni þekkingu á 

sjúkdómnum (GOLD, 2021). Á Landspítalanum er starfræk hjúkrunarþjónusta við langveika 

lungnasjúklinga með langt genginn sjúkdóm, sem byggir á samráði og að sjúklingi og fjölskyldu sé 

mætt á þeirra forsendum. Þjónustan er veitt á göngudeild, á heimilum og í símtölum. Í þjónustunni er 

lögð áhersla á að finna leiðir til að takast á við heilsufarsvandann í sameiningu við hjúkrunarfræðing. 

Hjúkrunarþjónustan byggir á samræðum sem leitast eftir því að skilja heilsufarsvandann og þeim 

vandamálum sem honum getur fylgt (Helga Jónsdóttir o.fl., 2011). 

 Hreyfing minnkar eftir því sem einkennabyrði einstaklinga með LLT eykst, sem leiðir til 

vanvirkni og minni lífsgæðum ásamt tíðari sjúkrahúsinnlögnum og andlátum. Það er því mikilvægt að 

einstaklingar sem eru með háa einkennabyrði og aukna hættu á versnun séu hvattir til að taka þátt í 

endurhæfingu, setja sér markmið og vinni að þeim til að viðhalda heilsufari og stuðla að bættum 

lífsgæðum. Samkvæmt GOLD leiðbeiningum eru nokkrir lykiltímapunktar þar sem mælt er með að 

einstaklingar með LLT eigi kost á endurhæfingu. Þeir eru við greiningu, við útskrift af sjúkrahúsi í 

kjölfar versnunar og þegar einkenni eru að versna smám saman. Þar sem ávinningur af endurhæfingu 
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minnkar með tímanum ef þjálfun er ekki viðhaldið er mikilvægt að tryggja að þjálfun og hreyfingu í 

daglegri rútínu sé viðhaldið til að tapa ekki ávinningnum af endurhæfingunni (GOLD, 2021). 

 Súrefnismeðferð til lengri tíma er notuð fyrir einstaklinga með stöðugan sjúkdóm sem eru með 

PaO2 7.3 kPa (55mmhg) eða með súrefnismettunargildi 88% eða minna án þess að súrefnismettun 

mælist hærri en 92% eða PaO2 mælist milli 7.3 kPa (55mmHg) og 8.0 kPa (60 mmHg), eða 

súrefnismettun mælist 88% og einstaklingurinn er með merki um lungnaháþrýsting, útlægan bjúg sem 

bendir til hjartabilunar eða polycythemiu þar sem hemotokrít mælist hærra en 55%. Eftir að 

einstaklingur er settur á súrefnismeðferð til lengri tíma er nauðsynlegt að endurmeta þörfina fyrir 

viðbótasúrefni eftir 60-90 daga með slagæðablóðgösum eða súrefnismettunarmælingum (GOLD, 

2021). 

 Meðferð með ytri öndunarvél (e. Non-invasive ventilation)  er stundum notuð hjá einstaklingum 

með stöðugan en mjög langt genginn LLT sjúkdóm. Þessi tegund af meðferð er notuð hjá þeim 

einstaklingum sem eru með koltvísýringsofhleðslu í blóði (e. hypercapnia) yfir daginn og nýlegar 

sjúkrahúsinnlagnir. CPAP er svo notað hjá einstaklingum sem eru með LLT og kæfisvefn (GOLD, 

2021; Murphy og Hart, 2018). 

2.4 Innöndunartæki  

2.4.1 Innúðatæki (e. pressurized metered-dose inhaler – pMDI)  

Innúðatæki (pMDI) voru fyrstu innöndunarlyfin sem komu á markaðinn eða um miðja síðustu öld, en 

gera má ráð fyrir að allir einstaklingar með langvinna lungnateppu (LLT) noti eða hafi á einhverjum 

tímapunkti notað innúðalyf. Allar tegundir lyfja fyrir LLT eru framleiddar í innúðalyfjaformi, bæði í 

samsettu lyfjaformi og ósamsettu (Pleasants og Hess, 2018; Sorino o.fl., 2020; Stein og Thiel, 2017). 

Algengasta form innúðatækja er málmhylki sem inniheldur lyf, blandað saman við gasdrifefni sem 

kemur lyfinu á ákvörðunarstað í formi þrýstings í málmhylkinu. Fyrri kynslóðir innúðalyfja nýttu 

klórflúorkolefni (e. chlorofluorocarbon) sem drifgas en það gat valdið kuldatilfinningu (e.“cold-freon 

effect”) aftast í hálsinum sem gat truflað innöndun og varð því nýting lyfsins ekki eins og til skyldi. 

Gasinu var svo skipt út, vegna tengingu þess við þynningu ósonlagsins, yfir í vatnsflúoralkan (e. 

hydrofluoralkane) (Sorino o.fl., 2020). Sú breyting varð til þess að nýja gasdrifefnið skilaði lyfinu á 

lengri tíma og lágmarkaði líkur á að einstaklingur fyndi kuldatilfinningu í hálsi og þannig hámarkaði 

nýtingu lyfsins (McCabe, Koppenhagen, Blair og Zeng, 2012) 

 Helsti ókostur innúðatækja er sá að á tækinu kemur hvergi fram hversu margir skammtar eru 

eftir í hylkinu. Í rannsókn sem Lavorini, Fontana og Usmani (2014) framkvæmdu kom fram að 52% 

þátttakendur voru mjög óvissir og 10% voru nokkuð óvissir um hversu mikið magn stæði eftir í 

innúðatækinu sínu. Hefur það verið leyst hjá sumum lyfjafyrirtækjum og teljara verið bætt við 

innúðatækin en þó er raunin hjá flestum notendum að þeir þurfi sjálfir að fylgjast með framgangi 

skammta (Usmani, 2019). 

2.4.2 Innöndunarduft (e. dry-powder inhaler – DPI)  

Innöndunarduft var næsta þróun innöndunartækja á eftir innúðatækjum og kom til sögunnar á níunda 

áratugnum (Levy o.fl., 2019). Tækin er hægt að fá forhlaðin og innihalda þá marga skammta eða 
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hylkisbundin tæki sem hlaðin eru einum skammti í einu af notanda. Markmið þeirra er að einfalda 

lyfjanotkun notandans þar sem ekki er þörf á að samhæfa innblástur og virkjun tækis líkt og með 

innúðatækjum. Notkun þess er einföld að því leyti að notandi getur hlaðið tækið og borið það svo að 

munni og dregið inn lyfið. Mikilvægt er að geyma innöndunarduft á þurrum stöðum en þau geta verið 

viðkvæm fyrir hita og raka (Usmani, 2019). Einnig þarf að gæta þess að anda ekki ofan í tækið til að 

skammtur glatist ekki (Levy o.fl., 2019).  

Duftið samanstendur af lyfjaögnum sem festar eru á stærri burðaragnir sem í flestum tilfellum eru 

laktósi. Þegar notandi andar inn duftinu skiljast einingarnar og verður burðarögnin eftir í munnholi á 

meðan lyfjaögnin ferðast niður í lungu (Levy o.fl., 2019). Til þess að einingarnar skilji sig verður 

innöndunarkraftur að vera nægilegur og þarf notandinn að hafa líkamlega getu til að framkalla 

fullnægjandi innöndun sem einstaklingar með LLT eiga oft á tíðum erfiðleika með (Usmani, 2019). 

Orkan sem flytur lyf á ákvörðunarstað er innöndunarkraftur notanda. Sá innöndunarkraftur sem þarf 

við dufttækin er mun meiri en sá sem þarfnast er við innúðatæki.  Ef innöndun er ekki nægilega 

kröftug, flyst lyfið ekki á áætlunarstað og nýtist því lyfið ekki sem skyldi. Þetta er algengasta vandamál 

sem tengist innöndunardufti (Pleasants og Hess, 2018; Sorino o.fl., 2020; Usmani, 2019). Mörg 

innöndunardufttæki gera ráð fyrir lágmarks innöndunarhraða sem nemur 30 L/mín á meðan önnur tæki 

gera ráð fyrir innöndunarhraða sem nemur 90-100 L/mín (Sorino o.fl., 2020). Lyf geta einungis nýst ef 

þau komast á verkunarstað sinn (Levy o.fl., 2019). 

2.4.3 Innöndunarlausn (e. soft mist inhaler – SMI)  

Innöndunarlausnir (SMI) komu fyrst á markað í kringum aldamótin (Sorino o.fl., 2020) en tækin eru 

skyld loftúðum að því leiti að þau breyta vökva í úðadropa sem henta einstaklingum til innöndunar. 

Ólíkt loftúðum þar sem einstaklingur setur lyfjalausn í loftúðatæki sem breytir lausninni í úða, þá eru 

innöndunarlausnir bæði lyfjalausnin og tækið samsett sem umbreytir lausn í úða í handhægum búnaði 

(Lavorini, Buttini og Usmani, 2019; Pleasants og Hess, 2018). Innöndunarlausnir nýta ekki gas sem 

drifefni til að koma lyfi á ákvörðunarstað eins og innúðalyf heldur flytur gormur í tækinu efnið í gegnum 

himnu í stút sem umbreytir lausninni í úða sem einstaklingurinn andar að sér. Þar sem innöndunar-

lausnir nota lyfjalausn en ekki duft líkt og innöndunarduft eru minni líkur á að lyfið skemmist komist 

það í færi við raka (Usmani, 2019). 

Innöndunartæknin sem einstaklingur þarf að tileinka sér við notkun innöndunarlausnar er sú sama 

og með innúðatæki (Usmani, 2019). Færsla lyfsins frá tæki í lungu gerist á fjórfalt lengri tíma en með 

innúðatæki sem minnkar magn lyfjaleifa sem verða eftir í munnholi. Þannig verður meiri nýting á lyfinu 

þar sem meira magn berst í lungnavefinn (Pleasants og Hess, 2018). 

2.5 Færni við notkun innöndunartækja  

Til þess að lyfjameðferð beri árangur þarf geta notandans til að nota innöndunartæki að vera 

viðunandi. Þá þarf bæði að taka tillit til tæknilegrar og líkamlegrar getu notandans. Röng notkun 

innöndunartækja er gamalt vandamál og var fyrst skrifað um það fyrir rúmlega 65 árum (Duarte-de-

Araújo o.fl., 2019). Helmingur sjúklinga með LLT er yfir 65 ára aldri og er því stór hópur sem glímir við 
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aldurstengda líkamlega erfiðleika. Þeir geta haft áhrif á getu einstaklingins til að nota innöndunartæki 

og með því haft áhrif á meðferð sjúkdómsins (DePietro, Gilbert, Millette og Riebe, 2018). 

Líkamlegir erfiðleikar á borð við handskjálfta, veikan gripstyrk, liðagigt, lélega samhæfingu augna 

og handa og slæma sjón hafa áhrif á færni einstaklinga við notkun innöndunartækja (Sadowski, Cor, 

Cave og Banh, 2015). Slæm sjón getur valdið því að einstaklingur telur sig hafa tekið lyfjaskammt en í 

raun sér hann ekki á skammtateljarann á innöndunartækinu sínu þar sem tölurnar geta verið smáar og 

möguleiki á að tækið sé tómt. Slæm heyrn getur líka haft áhrif en sum tæki gefa frá sér hljóð sem gefa 

til kynna hvenær einstaklingur eigi að anda að sér sem getur verið vandamál fyrir einstaklinga sem eru 

heyrnaskertir. Notkun flestra innöndunartækja krefjast líkamlegs styrks í höndum sem getur verið 

krefjandi fyrir stóran hóp notenda innöndunarlyfja. Það sama á við um innöndunarduft sem krefst þess 

að notandi hafi nægjanlegan innöndunarkraft sem getur verið dræmur vegna skertra lungnastarfsemi 

hjá einstaklingum með LLT (Wallin o.fl., 2018). 

Vitræn geta hefur áhrif á þá færni sem einstaklingur þarf að hafa til að geta tekið innöndunarlyf í 

réttri röð og á réttum tíma en með hækkandi aldri eru meiri líkur á að sú geta sé skert (Sadowski o.fl., 

2015). Því getur verið gagnlegt að leggja hugrænt próf fyrir einstakling til að meta hvort vitræn geta sé 

skert. Vitræn skerðing hefur áhrif á getu einstaklings til að samhæfa öndun og virkjun tækis. Tengsl 

eru milli ófullnægjandi innöndunartækni og vitrænnar skerðingar hjá eldri einstaklingum en mat á 

vitrænni skerðingu er best til þess fallið að spá fyrir um árangur meðferðar með innöndunartæki 

(Maricoto o.fl., 2020) og er því stöðugt eftirlit og endurmenntun nauðsynlegt til þess að koma í veg fyrir 

versnun (DePietro o.fl., 2018). 

2.6 Tengsl við bakgrunnsbreytur  

Margs konar breytur geta haft áhrif á getu og færni einstaklings til að nota innöndunartæki, þar má 

nefna aldur, kyn, búsetuform, stig sjúkdóms, menntun og fjölda fylgisjúkdóma. Hár aldur er einn af 

áhættuþáttum LLT en helmingur einstaklinga með LLT er eldri en 65 ára (DePietro o.fl., 2018; GOLD, 

2021). Hækkandi aldur hefur áhrif á líkamlega og vitræna getu einstaklings til að tileinka sér nýja tækni 

og er það helsta ástæða mistaka við notkun innöndunartækja meðal einstaklinga með LLT (Maricoto 

o.fl., 2019). Í rannsókn Schreiber o.fl. (2020) kemur fram að þeir einstaklingar sem voru með hæsta 

skorið í mistökum við notkun innöndunartækja voru einstaklingar eldri en 60 ára. 

Eldri kynslóðir eru líklegri til þess að vera minna menntar en yngri kynslóðir en menntunarstig hefur 

áhrif á getu við notkun innöndunartækja og meðferðarheldni. Einstaklingar með lægra menntunarstig 

og lélegt heilsulæsi eru líklegri til að framkvæma alvarleg mistök við notkun innöndunartækja (Maricoto 

o.fl., 2020; O'Conor o.fl., 2019; Zhang o.fl., 2020). Í rannsókn Melani o.fl. (2011) á notkun innöndunar-

tækja kemur fram að sterkustu tengslin fundust á milli stig menntunar og tíðni mistaka við notkun 

innöndunartækja. Í rannsókn Zhang o.fl. (2020) á tæknilegri getu einstaklinga við notkun innöndunar-

tækja kom í ljós að einstaklingar með hærri menntun að baki veittu tæknilega hluta kennslunnar meiri 

athygli, tóku virkari þátt í kennslunni og áttu í meiri samskiptum við leiðbeinendur. 

Mistök við notkun innöndunartækja eru algengari meðal kvenmanna en karlmanna. Í rannsókn 

Duarte-de-Araújo o.fl (2019) kemur fram að af þátttakendum rannsóknarinnar, sýndu 52,1% kvenna 

ranga notkun innöndunartækja en einungis 35,4% karla. Einnig er algengara að þeir sem búa einir 
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framkvæmi mistök við notkun innöndunartækja frekar en þeir sem búa með maka eða fjölskyldu-

meðlimi (Duarte-de-Araújo o.fl., 2019). Þar sem konur eru líklegri til þess að búa einar og án aðstoðar 

fjölskyldu við notkun innöndunartækja er meiri hætta á mistökum meðal einstæðra kvenna en þær eru 

einnig líklegri til að búa við lakan fjárhag sem er annar áhættuþáttur fyrir mistökum. Einnig kom fram í 

kínverskri rannsókn að einstaklingar með LLT sem búa einir með maka eru líklegri til að framkvæma 

alvarleg mistök við notkun innöndunartækja en þeir sem búa með börnum sínum (Zhang o.fl., 2020).  

Algengt er að einstaklingar með LLT glími við fleiri sjúkdóma sem geta haft áhrif á framgang og 

horfur LLT (Almagro o.fl., 2014). Fylgisjúkdómar eins og Parkinsons, beinþynning og liðagigt hafa áhrif 

á færni einstaklings til að nota innöndunartæki (Wallin o.fl., 2018). Samanlögð áhrif aldurs- og sjúk-

dómstengdrar versnunar á lungnastarfsemi getur valdið ýmsum vandamálum við notkun innöndunar-

tækja, vegna þess að eftir því sem lungnastarfsemi minnkar og bólgur aukast, verður innöndunar-

kraftur einstaklinganna skertur og kemur í veg fyrir að réttur lyfjaskammtur komist til lungna. Aldurs-

tengd vitsmunaleg geta og ósjálfráð hreyfigeta getur einnig skýrt aukninguna sem verður á mistökum 

við notkun innöndunartækja hjá einstaklingum með lengra genginn sjúkdóm. Tíðni mistaka hjá 

einstaklingum með langt genginn sjúkdóm er allt að 63.6% (Lareau og Hodder, 2012). 

2.7 Mistök við notkun  

Röng notkun innöndunartækja mælist í öllum aldursflokkum en þó afgerandi hæst í elstu 

aldursflokkum (Hickey o.fl., 2017). Í rannsókn þar sem metin var geta inniliggjandi einstaklinga með 

LLT í Bandaríkjunum, til að nota innöndunartæki þar sem meðalaldur þátttakanda var 78 ára kom fram 

að 59% gerðu alvarleg mistök við notkun innöndunartækja. 62% þátttakanda höfðu áður fengið 

kennslu við notkun innöndunartækja og 57% þátttakanda höfðu fengið kennslu á síðastliðnum 6 

mánuðum (Batterink, Dahri, Aulakh og Rempel, 2012). Í svipaðri rannsókn sem gerð var í Svíþjóð 

komu fram álíka niðurstöður. Þátttakendur í þeirri rannsókn voru 364 talsins en 51% einstaklinga 

sýndu fram á ein eða fleiri alvarleg mistök við notkun innöndunartækja (Sulku o.fl., 2021). 

Mistök við notkun innöndunartækja eru misjöfn milli innúðatækja og dufttækja. Í fræðilegri saman-

tekt á 144 rannsóknum sem mátu tækni einstaklinga við notkun innöndunartækja, kom meðal annars 

fram að hjá einstaklingum sem notuðu innúðatæki voru helstu vandamálin tengd samhæfingu öndunar 

og virkjun tækis, hraða og dýpt öndunar og að halda niðri í sér andanum eftir innöndun lyfs. Tíð mistök 

meðal einstaklinga við notkun dufttækja voru rangur tæknilegur undirbúningur dufttækis, ekki nægileg 

útöndun fyrir innöndun lyfsins og að halda niðri í sér andanum eftir innöndun lyfs. Í heildina voru 31% 

einstaklinga sem sýndu rétta tækni, 41% sýndu ásættanlega tækni og 31% óásættanlega tækni 

(Sanchis, Gich, Pedersen og Aerosol Drug Management Improvement, 2016). 

Mistök sem hafa veruleg áhrif á þann skammt sem skilast ofan í lungu eru talin alvarleg mistök við 

notkun innöndunartækja (Ding, Siddiqui, DePietro, Petersson og Martin, 2019). Lareau og Hodder 

(2012) tóku saman algengustu mistök einstaklinga við notkun innöndunartækja sem byggð var á 

sambærilegri töflu Newman (2005) en útfærslu á henni má sjá í töflu 6. Ef Tafla 6 er skoðuð sjáum við 

að hægt er að skilgreina algengustu mistökin sem alvarleg mistök þar sem þau hafa öll áhrif á magn 

lyfs sem berst ofan í lungu. Þó að mistökin séu fleiri þegar kemur að dufttækjum þá mælist tíðni 

mistaka hæst við notkun innúðatækja (Sanchis o.fl., 2016; Duarte-de-Araújo, o.fl., 2019)  
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Tafla 6 Algeng mistök við notkun innöndunartækja 

                                                                                              Dufttæki            Innúðatæki  

Tekur ekki lokið af tækinu  √ 
   

√ 

Opnar ekki rétt áður en skammtur er tekinn   √ 
    

Gleymir að setja lyfjaskammt í tæki √ 
    

Snýr tæki öfugt √   
  

√ 

Þéttir ekki vörum um stút tækis  √    √ 

Blæs frá sér inn í tækið  √     

Samstillir ekki öndun við virkjun tækis      √ 

Veik eða mjög hæg innöndun  √     

Andar inn um nefið  √    √ 

Hættir að anda að sér þegar ýtt er á úðaskammt      √ 

(Lareau og Hodder, 2012; Newman, 2005) 

Gera má ráð fyrir að allt að 94% einstaklinga með LLT hafi á einhverjum tímapunkti sýnt 

ófullnægjandi færni við meðhöndlun á innöndunartækjum í klínískum rannsóknum (Pothirat o.fl., 

2015). Þörfin fyrir kennslu hefur því ekkert minnkað með árunum og er það á ábyrgð 

heilbrigðisstarfsmanna að meta færni og kenna einstaklingum rétta aðferð við notkun innöndunar-

tækja. Það getur verið flókið þar sem bæði er um huglæg og hlutlæg atriði að ræða. 

2.8 Kennsla  

Því hefur verið haldið fram að stjórnun LLT sé 90% kennsla og 10% lyfjameðferð og er það vegna 

þess að lyfjameðferð skilar ekki árangri nema notandi fái viðeigandi kennslu á innöndunartækin 

(Wallin o.fl., 2018). Í leiðbeiningum GOLD kemur fram að mælst sé til þess að einstaklingar fái kennslu 

á innöndunartækin sín þegar þeim er ávísað og í hverri skoðun svo hægt sé að fylgjast með hvort að 

einstaklingurinn nái að viðhalda lærðri færni rétt. GOLD mælist einnig til þess að færni einstaklingsins 

sé mæld áður en lyfjameðferð er breytt, er það gert til að sjá hvort einstaklingur sé að nota lyfin sín rétt 

og raunveruleg þörf sé á lyfjabreytingu (GOLD, 2021). Í rannsókn Maricoto o.fl. (2020) um notkun 

innöndunartækja kom fram að allir þátttakendur gerðu a.m.k. eina villu við notkun þeirra en þeir voru 

allir reyndir notendur. Ályktun höfunda rannsóknarinnar er að mikilvægt sé að endurtaka kennslu þrátt 

fyrir fyrri reynslu fólks, sem endurspeglar tilmæli GOLD um kennslu á innöndunartæki. 

Til þess að meðferð einstaklings skili árangri er mikilvægt að hann fái rétta kennslu á 

innöndunartækin sín frá fagaðila sem hefur fengið menntun og þjálfun til þess. Rannsóknir benda til 

þess að allt að 45% hjúkrunarfræðinga, 28% lækna og læknanema og 17% lyfjafræðinga geti ekki sýnt 

rétta færni við notkun á innúðatæki og dufttæki (Wallin o.fl., 2018). Fleiri rannsóknir sýna fram á að 31-

85% heilbrigðisstarfsfólks sýni ranga tækni við kennslu á innöndunartækjum sem er alvarlegt 

vandamál þar sem rétt færni við notkun innöndunartækja er mikilvægasti þáttur meðferðarinnar og án 

hennar gengur hún ekki upp (Hickey o.fl., 2017). Sterk tengsl eru á milli tæknilegrar getu einstaklings 

við notkun innöndunartækis og sjúkdómsstjórnun LLT, versnunar á LLT og heilbrigðiskostnaðar 

(Maricoto o.fl., 2020). 
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Hægt er að nýta margar leiðir við kennslu á innöndunartæki en það eru skiptar skoðanir á því 

hvaða leið reynist best. Kennsluaðferðirnar eru nokkrar en algengast er að nota kennslubæklinga sem 

sýna rétta færni skref fyrir skref, sýnimyndbönd, einstaklings sýnikennslu og kennslu í gegnum 

internetið (Maricoto o.fl., 2020). Það hefur ekki orðið mikil breyting á kennsluháttum við notkun 

innöndunartækja í gegnum árin en með tæknilegum framförum eru nýjar leiðir að þróast.  

Margar rannsóknir sýna fram á að kenndu-mér (e. teach-back) kennsluaðferðin skili gríðarlegum 

árangri í að bæði leiðrétta ranga meðhöndlun og kenna rétta meðhöndlun innöndunartækja (Dantic, 

2013). Kenndu-mér aðferðin byggir á því að sjúklingur er beðinn að útskýra upplýsingar og sýna 

aðferð sem honum var kennd af heilbrigðisstarfsmanni. Þetta er gert til að sýna fram á að sjúklingur 

hafi skilið kennsluna og geti sýnt fram á þá aðferð sem honum var kennd. Ef sjúklingur getur ekki sýnt 

fram á þá færni og endursagt þær upplýsingar sem honum voru veittar er þörf á að endurtaka 

kennsluna (Dantic, 2013; Ha Dinh, Bonner, Clark, Ramsbotham og Hines, 2016; Han o.fl., 2011).  

Ný rannsókn kynnir kennslu í gegnum smáforrit sem inniheldur tékklista yfir hvert skref. Í forritinu 

eru einnig 3-5 mínútna kennslumyndbönd sem sýna hvert skref fyrir helstu innöndunarlyf á 

markaðnum. Klínískur lyfjafræðingur gefur svo kenndu-mér (e. teach-back) kennslu og leiðréttir ranga 

færni.  Í rannsókn byggðri á þessari aðferð tóku 108 einstaklingar þátt, þar af 58 heilbrigðisstarfsmenn 

og 50 einstaklingar með LLT. Niðurstöður sýndu að færni við notkun innöndunartækja jókst hjá báðum 

hópum, heilbrigðisstarfmönnum og einstaklingum með LLT, eftir að hafa horft á kennslumyndböndin 

og notast við smáforritið (Mulhall, Zafar, Record, Channell og Panos, 2017). 

Hjúkrunarfræðingar eru í kjöraðstöðu til þess að notast við kenndu-mér kennsluaðferðina við 

kennslu á innöndunartæki (Dantic, 2013) þar sem þeir vinna náið með sjúklingum og hafa svigrúm til 

kennslu og gott aðgengi að sjúklingum t.a.m. innan sjúkrahúsa (Axelsson, Bjork, Berg og Persson, 

2020; Dantic, 2013). Fáar rannsóknir eru til um hlutverk hjúkrunarfræðinga við kennslu 

innöndunartækja meðal einstaklinga með LLT en þær sem fundust benda til þess að 

hjúkrunarfræðinga skorti rétta þjálfun og færni til að koma til móts við væntingar sjúklings um kennslu 

(Al-Kalaldeh, El-Rahman og El-Ata, 2016; Wallin o.fl., 2018). Í rannsókn Al-Kalaldeh o.fl. (2016) þar 

sem skoðuð voru áhrif heildrænnar nálgunar sem tekur á öllum þáttum heilsu, á kennslu á notkun 

innöndunartækja undir handleiðslu hjúkrunarfræðinga kom í ljós sterk tengsl milli betri tækni við 

notkun innöndunartækja og aukinnar meðferðarheldni meðal einstaklinga með LLT.  

Kennsla sem einblínir einungis á færni við öndunar og tæknilega getu við notkun innöndunartækja 

er ekki nægileg ein og sér til þess að bæta notkun innöndunartækja, það þarf einnig að huga að 

heilbrigðisfræðslu sem tengir starfsemi lungna við áhrif lyfjanna á þau. Ef einstaklingur beitir ekki réttri 

tækni við innöndunarlyf sín skilar meðferð ekki áætluðum árangri sem verður til þess að einstaklingur 

missir trú á lyfjunum og hættir að taka þau. Heilbrigðisfræðsla sem tengir líðan fólks við notkun 

innöndunarlyfs og þeim líffræðilegu þáttum sem eiga sér stað í lungunum eykur trú þeirra á 

innöndunarlyfjunum. Trú einstaklinga á lyfin hefur áhrif á meðferðarheldni og vilja þeirra til að þiggja 

kennslu og læra rétta tækni (Duarte-de-Araújo o.fl., 2019). Einstaklingar sem hafa trú á 

lyfjameðferðinni eru líklegri til þess að sýna rétta færni við notkun innöndunartækja (Usmani, 2019).  

Íslenskar rannsóknir benda til þess að færni og geta einstaklinga með LLT við notkun 

innöndunartækja sé heilt yfir góð en munur er á tæknilegri færni og öndunargetu (Anna María 
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Leifsdóttir, Helga Jónsdóttir og Þorbjörg Sóley Ingadóttir, 2016). Ingadottir og Jonsdottir (2010) 

könnuðu meðal annars tæknilega færni og öndunargetu einstaklinga við notkun á innöndunartækjum 

eftir kennslu en í rannsókninni tóku 50 einstaklingar þátt og meðalaldur þeirra var 66 ár. Gagnasöfnun 

var gerð þrisvar á sex mánaða tímabili. Niðurstöður sýndu fram á að tæknileg færni einstaklinga var 

nálægt 100% á öllum tímapunktum. Öndunargeta var lægri en tæknileg færni en engu að síður 

batnaði hún til muna eftir kennslu. Sá þáttur sem kom lakastur út í rannsókninni var getan til að anda 

frá sér fyrir inntöku lyfs. Ljóst er að þörf er á frekari rannsóknum á sviðinu. 
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3 Aðferð  

Þessi þverskurðarrannsókn er hluti af meðferðarrannsókn Helgu Jónsdóttur og Þorbjörgu Sóleyjar 

Ingadóttur sem ber heitið Einkenni og árangur hjúkrunar í göngudeild fyrir fólk með langvinna 

lungnateppu og fjölskyldur þeirra (Helga Jónsdóttir, Þorbjörg Sóley Ingadóttir, Bryndís S. 

Halldórsdóttir, Alda Gunnarsdóttir, Guðrún Hlín Bragadóttir, Hrönn Árnadóttir, Karen L. Sandberg og 

Kristlaug Sigríður Sveinsdóttir). Rannsóknin byggir á fyrsta mati á sjúklingum þegar þeir hófu þjónustu 

í göngudeild lungnasjúklinga og jafnframt þátttöku í rannsókninni. Gagnasöfnun hófst í maí 2018 og 

lauk í júlí 2019. Upphaflega var gert ráð fyrir um 200 manna úrtaki og gagnasöfnun átti að eiga sér 

stað við upphaf þjónustu við göngudeild, eftir einn mánuð, sex og tólf mánuði en vegna Covid19 

faraldursins var einungis hægt að nota fyrsta tímapunkt gagnasöfnunar. 

Markmið rannsóknarinnar er að lýsa getu einstaklinga við notkun innöndunartækja og er því notast 

við lýsandi tölfræði. Það er aðferð til að draga saman og lýsa gögnum á kerfisbundinn hátt. Fylgni-

útreikningar voru notaðir til að kanna tengsl milli bakgrunnsbreyta og getu til að nota innöndunartæki 

en notast var við Kendall fylgnistuðull, sem gerir ekki kröfu um normaldreifingu. Við úrvinnslu gagna 

var notað tölvuforritið R.  

3.1 Tilgangur og rannsóknarspurningar  

Tilgangur þessarar þverskurðarrannsóknar er að lýsa tæknilegri færni og öndunargetu til að nota 

innöndunartæki hjá einstaklingum með LLT við upphaf hjúkrunarþjónustu í göngudeild lungna-

sjúklinga. Markmið þessa verkefnis er að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Rannsóknarspurningar eru:  

1. Hver er tæknileg geta einstaklinga með LLT til að nota innöndunartæki við upphaf 

hjúkrunarþjónustu í göngudeild lungnasjúklinga? 

2. Hver er öndunargeta einstaklinga með LLT til að nota innöndunartæki við upphaf 

hjúkrunarþjónustu í göngudeild lungnasjúklinga? 

3. Hver eru tengsl milli getu einstaklinga með LLT til að nota innöndunartæki og 

bakgrunnsbreytna við upphaf hjúkrunarþjónustu í göngudeild lungnasjúklinga? 

3.2 Þátttakendur 

Bakgrunnur þátttakenda 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru einstaklingar greindir með langvinna lungnateppu sem voru að 

hefja hjúkrunarþjónustu í göngudeild lungnasjúklinga á Landspítalanum. Það voru 37 kvenmenn og 11 

karlmenn og meðalaldur hópsins var 70,4 ár (SF +/- 8,51). Flestir þátttakendurnir (n=41) voru með LLT 

á GOLD stigi 3 og 4. Rúmlega helmingur þátttakenda (56,2%) bjó einn. Tæplega helmingur 

þátttakenda (43,4%) hafði lokið grunnskólaprófi og rúmlega helmingur (52,9%) framhaldsskóla- og/eða 

háskólaprófi. Allir þátttakendur höfðu fyrri sögu um reykingar en 39 þeirra (81,2%) voru hættir að 

reykja. Flestir þátttakendur (n=33) voru með einn til fjóra fylgisjúkdóma. Af 48 þátttakendum voru 3 

einstaklingar sem notuðu ekki innöndunarlyf og eru því ekki teknir inn í niðurstöður. 28 einstaklingar 
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notuðu bara dufttæki, 3 einstaklingar notuðu bara innúðatæki og 14 einstaklingar notuðu bæði dufttæki 

og innúðatæki. Yfirlit þátttakenda má sjá í töflu 7. 

Tafla 7 Þátttakendur 

  n (%) Meðaltal (M) (sd) 

Kyn     

KK 11 22,9%   

Kvk 37 77,1%   

Aldur 48 100,0% 70,4 8,51 

KK   68,3 8,72 

Kvk   71 8,47 

Búsetuform     

Bý einn/ein 27 56,2%   

Gift(ur) í sambúð 17 35,4%   

Bý á hjúkrunarheimili 1 2,1%   

Annað fyrirkomulag 3 6,3%   

Reykingar     

Aldrei 0 0,0%   

Hætt/Hættur 39 81,2%   

Já 9 18,8%   

Stig sjúkdóms     

Stig I 1 2,1%   

Stig II 6 12,5%   

Stig III 28 58,3%   

Stig IV 13 27,1%   

Menntun     

Grunnskólapróf 23 43,4%   

Framhaldsskólapróf 17 32,1%   

Háskólapróf 11 20,8%   

Vantar upplýsingar 2 3,8%   

Fjöldi annarra sjúkdóma   3,02 1,77 

0 4 8,3%   

1-4 33       68,7%    

5-7        11 22,9%   
 

 

3.3 Mælitæki og framkvæmd 

Mælitækið sem notað var í rannsókninni heitir Notkun innöndunartækja (tafla 8) (Ingadottir og 

Jonsdottir, 2010) og er byggt á skrifum Abley (1997). Það er 10 atriða; 5 atriði sem eiga við tæknilega 

getu til að nota tækið og 5 sem eiga við öndunargetu til að anda að sér lyfinu. Upphaflega notuðu 

höfundar tvíkostabreytur (já/nei) en í endurunnu mælitæki var því breytt í raðkvarða á bilinu 0-3 stig (e. 

ordinal scale) (Anna María Leifsdóttir o.fl., 2016). 0 stig þýðir engin geta, 1 stig þýðir lítil geta, 2 stig 

þýðir töluverð geta og 3 stig þýðir að einstaklingurinn gerir allt rétt. Mælitækið tekur til hvoru tveggja 

dufttækja og innúðatækja (ekki gerður greinarmunur á pMDI og SMI). Til samræmis við það eru 
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matskvarðar aðskildir þannig að tveir kvarðar hafa skírskotun í tæknilega og öndunargetu dufttækja og 

tveir í tæknilega og öndunargetu innúðatækja. Klínískur tilgangur mælitækisins felst í því að sjá hvar 

mistök verða, kenna og leiðbeina m.t.t. bættrar notkunar.  

Þegar mælitækið er lagt fyrir, er einstaklingurinn beðinn um að sýna hvernig hann notar þær 

tegundir innöndunarlyfja sem honum hafa verið ávísaðar. Ef einstaklingurinn hefur þegar tekið 

innöndunarlyfin sín þegar mælitækið er lagt fyrir er notast við sýnieintök innöndunartækja með 

lyfleysu. Að jafnaði er einstaklingurinn beðinn um að framkvæma þennan gjörning einu sinni að því 

gefnu að allt gangi vel, ef eitthvað fer úrskeiðis, t.d. viðkomandi hóstar, er hann beðinn um að 

endurtaka gjörninginn. Eftir að þessu er lokið skráir rannsakandi mat sitt á matsblað. 

Tafla 8 Notkun Innöndunartækja - Mælitækið 

INNÚÐATÆKI 

Tæknileg geta Öndun 

Tekur lokið af úðanum 0-1-2-3 Situr í æskilegri stöðu 0-1-2-3 

Hristir úðann 0-1-2-3 Andar rólega frá sér og tæmir lungun 0-1-2-3 

Heldur úðanum uppréttum 0-1-2-3 Andar djúpt inn/þrýstir á úða 0-1-2-3 

Setur munnstykkið á milli varanna 0-1-2-3 Heldur niðri í sér andanum 0-1-2-3 

Samhæfing: Þrýsta á úða og anda inn 0-1-2-3 Andar rólega frá sér 0-1-2-3 

DUFTTÆKI 

Tæknileg geta Öndun 

Tekur lokið af dufttækinu 0-1-2-3 Situr í æskilegri stöðu 0-1-2-3 

Opnar fyrir skammtinn 0-1-2-3 Andar rólega frá sér og tæmir lungun 0-1-2-3 

Heldur dufttækinu uppréttu 0-1-2-3 Andar djúpt að sér 0-1-2-3 

Setur munnstykkið á milli varanna 0-1-2-3 Heldur niðri í sér andanum 0-1-2-3 

Lokar dufttækinu 0-1-2-3 Andar rólega frá sér 0-1-2-3 

0 = Engin geta  1 = Lítil geta  2 = Töluverð geta  3 = Gerir allt rétt 

 (Abley, 1997; Ingadottir og Jonsdottir, 2010) 
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4 Niðurstöður  

Mat á getu þátttakenda við upphaf rannsóknar sést í töflum 9, 10, 11 og 12 og á myndum 1, 2, 3 og 4. 

Á myndunum sést sundurliðaður matskvarði á notkun dufttækja (DPI) og innúðatækja (pMDI og SMI), 

þar sem má sjá tæknilega getu og öndunargetu þátttakendanna.  

4.1 Tæknileg geta við notkun dufttækja 

Tafla 9 Tæknileg geta - Dufttæki 

 Duft - tækni 

 (N=42) 

Tekur lokið af tækinu  

Ófullnægjandi 0 (0%) 

Lítil geta 0 (0%) 

Töluverð geta 0 (0%) 

Gerir allt rétt 42 (100%) 

Opnar fyrir skammtinn  

Ófullnægjandi 0 (0%) 

Lítil geta 0 (0%) 

Töluverð geta 2 (4,8%) 

Gerir allt rétt 40 (95,2%) 

Heldur tækinu uppréttu  

Ófullnægjandi 1 (2,4%) 

Lítil geta 0 (0%) 

Töluverð geta 2 (4,8%) 

Gerir allt rétt 39  (92,9%) 

Setur munnstykki á milli varanna  

Ófullnægjandi 0 (0%) 

Lítil geta 0 (0%) 

Töluverð geta 0 (0%) 

Gerir allt rétt 42 (100%) 

Lokar tækinu  

Ófullnægjandi 0 (0%) 

Lítil geta 0 (0%) 

Töluverð geta 0 (0%) 

Gerir allt rétt 42 (100%) 

 

Tæknileg geta allra einstaklinganna við að taka lokið af tækinu og setja munnstykkið á milli varanna og 

loka tækinu að lokinni lyfjagjöf var 100%. Nánast allir gátu opnað fyrir skammtinn (95,2%). Slökust var 

getan að halda tækinu uppréttu en var engu að síður 92,9%. Sjá nánar á mynd 1 og í töflu 9. 
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Mynd 1 Tæknileg geta – Dufttæki 

4.2 Tæknileg geta við notkun innúðatækja (spray) 

Tafla 10 Tæknileg geta - Innúðatæki (spray) 

  Innúðatæki - tækni (N=17) 

Tekur lokið af úðanum    

Ófullnægjandi  0 (0%) 

Lítil geta 0 (0%) 

Töluverð geta 0 (0%) 

Gerir allt rétt  17 (100%) 

Hristir úðann    

Ófullnægjandi  1 (5,9%) 

Lítil geta 0 (0%) 

Töluverð geta 0 (0%) 

Gerir allt rétt  16 (94,1%) 

Heldur úðanum uppréttum    

Ófullnægjandi  0 (0%) 

Lítil geta 0 (0%) 

Töluverð geta 0 (0%) 

Gerir allt rétt  17 (100%) 

     Setur munnstykki á milli varanna    

Ófullnægjandi  0 (0%) 

Lítil geta 0 (0%) 

Töluverð geta 0 (0%) 

Gerir allt rétt  17 (100%) 

Þrýstir á úða og andar inn    

Ófullnægjandi  0 (0%) 

Lítil geta 0 (0%) 

Töluverð geta 1 (5,9%) 

Gerir allt rétt  15 (88,2%) 

Vantar upplýsingar  1 (5,9%) 
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100% þátttakenda gerðu allt rétt þegar tekið var lokið af úðanum, héldu úðanum uppréttum og settu 

munnstykkið á milli varanna. Allir nema einn sýndi fullnægjandi samhæfingu milli þess að þrýsta á úða 

og anda inn og að hrista úðann rétt fyrir notkun (88,2%). Vantaði upplýsingar varðandi samhæfingu 

öndunar og virkjun úðans hjá einum einstaklingi. Sjá nánar á mynd 2 og í töflu 10. 

 

 

Mynd 2 Tæknileg geta - Innúðatæki (spray) 

 

4.3 Geta til öndunar við notkun dufttækja  

Tafla 11 Öndun - Dufttæki 

 Duft – öndun (N=42) 

Situr í æskilegri stöðu    

Ófullnægjandi 0 (0%) 

Lítil geta 2 (4,8%) 

Töluverð geta 2 (4,8%) 

Gerir allt rétt  38 (90,5%) 

Andar rólega frá sér (1)    

Ófullnægjandi 9 (21,4%) 

Lítil geta 6 (14,3%) 

Töluverð geta 7 (16,7%) 

Gerir allt rétt  20 (47,6%) 

Andar djúpt að sér   

Ófullnægjandi 0 (0%) 

Lítil geta 3 (7,1%) 

Töluverð geta 12 (28,6%) 

Gerir allt rétt  27 (64,3%) 

Heldur niðri í sér andanum   

Ófullnægjandi 8 (19,0%) 

Lítil geta 6 (14,3%) 

Töluverð geta 6 (14,3%) 

Gerir allt rétt  22 (52,4%) 
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Andar rólega frá sér (2)    

Ófullnægjandi 2 (4,8%) 

Lítil geta 6 (14,3%) 

Töluverð geta 6 (14,3%) 

Gerir allt rétt  28 (66,7%) 

 

Stór hluti þátttakenda sátu í æskilegri stöðu (90,5%) en 9,6% þeirra voru með litla til töluverða getu til 

að sitja í æskilegri stöðu. Tæplega helmingur einstaklinga (47,6%) önduðu rólega frá sér og tæmdu 

lungun fyrir lyfjagjöf, 21,4% einstaklinga voru með ófullnægjandi getu til að anda vel frá sér og tæma 

lungun. Getan til að anda djúpt að sér reyndist fullnægjandi hjá 64,3% einstaklinga en 28,6% reyndust 

með töluverða getu til að anda djúpt að sér og 7,1% með litla getu. 19% einstaklinga voru með 

ófullnægjandi getu til að halda niðri í sér andanum en um helmingur einstaklinga (52,4%) voru með 

fullnægjandi getu til að halda niðri í sér andanum. 66,7% einstaklinga sýndi fullnægjandi getu til að 

anda rólega frá sér eftir að lyfjagjöf var lokið og 14,3% voru með töluverða getu, 4,8% einstaklinga 

reyndust með ófullnægjandi getu til að framkvæma þann hluta og 14,3% með litla getu. Sjá nánar á 

mynd 3 og í töflu 11.  

 

Mynd 3 Öndun – Dufttæki 

 

 

4.4 Geta til öndunar við notkun innúðatækja  

Tafla 12 Öndun - Innúðatæki (spray) 

 

Innúðatæki – öndun 
(N=17) 

Situr í æskilegri stöðu    

Ófullnægjandi  0 (0%) 

Lítil geta 0 (0%) 

Töluverð geta 0 (0%) 

Gerir allt rétt  17 (100%) 
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Andar rólega frá sér (1)   

Ófullnægjandi  2 (11,8%) 

Lítil geta 2 (11,8%) 

Töluverð geta 0 (0%) 

Gerir allt rétt  13 (76,5%) 

     Andar djúpt og þrýstir á úða    

Ófullnægjandi  0 (0%) 

Lítil geta 0 (0%) 

Töluverð geta 3 (17,6%) 

Gerir allt rétt  14 (82,4%) 

     Heldur niðri í sér andanum   

Ófullnægjandi  1 (5,9%) 

Lítil geta 2 (11,8%) 

Töluverð geta 2 (11,8%) 

Gerir allt rétt  12 (70,6%) 

Andar rólega frá sér (2)    

Ófullnægjandi  0 (0%) 

Lítil geta 1 (5,9%) 

Töluverð geta 3 (17,6%) 

Gerir allt rétt  13 (76,5%) 

 

Allir þátttakendur sátu í æskilegri stöðu við notkun innúðatækis. Stór hluti einstaklinga (76,5%) önduðu  

rólega að sér við notkun en 23,6% sýndu litla eða ófullnægjandi getu. 82,4% einstaklinga sýndu rétta 

færni við samhæfingu öndunar og virkjun úða og 17,6% sýndu töluverða getu. 17,7% einstaklinga 

sýndu litla eða ófullnægjandi getu þegar kom að því að halda niðri í sér andanum eftir inntöku lyfs og 

82,4% sýndu töluverða getu eða gerðu allt rétt. Nær allir þátttakendur (76,5%) önduðu rólega frá sér 

eftir að lyfjagjöf var lokið og 17,6% sýndu töluverða getu en einn einstaklingur sýndi litla getu. Sjá 

nánar á mynd 4 og í töflu 12.  

 

Mynd 4 Öndun - Innúðatæki (spray) 
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4.5 Fylgni við bakgrunnsbreytur  

Reiknuð var fylgni milli bakgrunnsbreyta og öndunarhluta mælitækisins en ekki reyndist fylgni milli 

þessara 45 einstaklinga sem tóku þátt í rannsókninni og bakgrunnsbreyta sem skoðaðar voru. Ekki var 

tilefni til að reikna fylgni á milli tæknilega hluta mælitækisins og bakgrunnsbreyta þar sem geta við 

tæknilegu atriðin var mjög há og þar með lítill sem enginn breytileiki á getu einstaklinganna. Sjá nánar 

í töflu 13 og 14. 

 

Tafla 13 Fylgni við bakgrunnsbreytur og notkun dufttækja 

Tengsl aldurs og getu til að nota dufttæki Fylgni 

Situr í æskilegri stöðu  -0,015 

Andar rólega frá sér  -0,175 

Andar djúpt að sér -0,002 

Heldur niðri í sér andanum -0,180 

Andar rólega frá sér  -0,166 

Tengsl kyns og getu til að nota dufttæki  Fylgni  

Situr í æskilegri stöðu  -0,151 

Andar rólega frá sér  0,168 

Andar djúpt að sér -0,057 

Heldur niðri í sér andanum 0,088 

Andar rólega frá sér  0,203 

Tengsl fjölda fylgisjúkdóma og getu til að nota dufttæki  Fylgni  

Situr í æskilegri stöðu  -0,063 

Andar rólega frá sér  0,017 

Andar djúpt að sér -0,219 

Heldur niðri í sér andanum -0,117 

Andar rólega frá sér  0,042 

Tengsl menntunar og getu til að nota dufttæki  Fylgni  

Situr í æskilegri stöðu  -0,111 

Andar rólega frá sér  0,074 

Andar djúpt að sér 0,004 

Heldur niðri í sér andanum 0,024 

Andar rólega frá sér  0,036 

Tengsl stig sjúkdóms og getu til að nota dufttæki Fylgni 

Situr í æskilegri stöðu  0,076 

Andar rólega frá sér  0,022 

Andar djúpt að sér 0,000 

Heldur niðri í sér andanum 0,041 

Andar rólega frá sér  0,146 

Tengsl reykingar og getu til að nota dufttæki  Fylgni 

Situr í æskilegri stöðu  -0,076 

Andar rólega frá sér  -0,020 

Andar djúpt að sér -0,155 

Heldur niðri í sér andanum -0,100 

Andar rólega frá sér  -0,034 
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Tengsl búsetuforms og getu til að nota dufttæki Fylgni 

Situr í æskilegri stöðu  0,048 

Andar rólega frá sér  -0,044 

Andar djúpt að sér -0,010 

Heldur niðri í sér andanum -0,082 

Andar rólega frá sér  -0,114 

 

 

Tafla 14 Fylgni við bakgrunnsbreytur og notkun innúðatækja 

Tengsl aldurs og getu til að nota innúðatæki  Fylgni  

Situr í æskilegri stöðu  NA 

Andar rólega frá sér  -0,12 

Andar djúpt að sér/þrýstir á úða  0,07 

Heldur niðri í sér andanum -0,16 

Andar rólega frá sér  -0,33 

Tengsl kyns og getu til að nota innúðatæki  Fylgni  

Situr í æskilegri stöðu  NA 

Andar rólega frá sér  -0,20 

Andar djúpt að sér/þrýstir á úða  0,31 

Heldur niðri í sér andanum 0,09 

Andar rólega frá sér  0,20 

Tengsl fjölda fylgisjúkdóma og getu til að nota innúðatæki  Fylgni 

Situr í æskilegri stöðu  NA 

Andar rólega frá sér  -0,37 

Andar djúpt að sér/ þrýstir á úða -0,31 

Heldur niðri í sér andanum -0,30 

Andar rólega frá sér  -0,07 

Tengsl menntunar og getu til að nota innúðatæki  Fylgni  

Situr í æskilegri stöðu  NA 

Andar rólega frá sér  0,29 

Andar djúpt að sér -0,02 

Heldur niðri í sér andanum 0,21 

Andar rólega frá sér  0,29 

Tengsl stig sjúkdóms og getu til að nota innúðatæki Fylgni 

Situr í æskilegri stöðu  NA 

Andar rólega frá sér  -0,06 

Andar djúpt að sér/þrýstir á úða -0,25 

Heldur niðri í sér andanum 0,03 

Andar rólega frá sér  0,26 

Tengsl reykingar og getu til að nota innúðatæki  Fylgni 

Situr í æskilegri stöðu  NA 

Andar rólega frá sér  0,08 

Andar djúpt að sér/þrýstir á úða -0,30 

Heldur niðri í sér andanum -0,03 

Andar rólega frá sér  0,13 
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Tengsl búsetuforms og getu til að nota innúðatæki  Fylgni 

Situr í æskilegri stöðu  NA 

Andar rólega frá sér  0,33 

Andar djúpt að sér/þrýstir á úða 0,47 

Heldur niðri í sér andanum 0,43 

Andar rólega frá sér  0,32 
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5 Umræða 

Í þessari þverskurðarrannsókn var markmiðið að finna út hver tæknileg geta og öndunargeta við 

notkun innöndunartækja var hjá einstaklingum með LLT við upphaf þjónustu göngudeildar lungna-

sjúklinga. Einnig var markmið okkar að kanna hvort tengsl væru á milli getu einstaklinga með LLT til að 

nota innöndunartæki og bakgrunnsbreytna eins og kyn, aldur, menntun, búsetuform o.fl. Við mat á 

getu einstaklinga var notast við mælitækið, Notkun innöndunartækja. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að munur er á tæknilegri getu og öndunargetu einstaklinga 

með LLT við notkun á bæði dufttækjum og innúðatækjum. Tæknileg geta einstaklinga við notkun 

innöndunartækja er nánast fullkomin sem er ekki í takt við erlendar rannsóknir. Í rannsókn Ding o.fl. 

(2019) þar sem athuguð var geta einstaklinga við notkun innúðatækja kom fram að 40% þátttakenda 

hristu ekki innúðann fyrir notkun og ef borið er saman við þessa rannsókn eru 5,9% sem sýndu 

ófullnægjandi getu til að hrista úðann fyrir notkun. Tæknileg geta við notkun á duftækjum kom einnig 

mjög vel út í rannsókninni en einn einstaklingur sýndi ófullnægjandi getu til þess að halda tækinu 

uppréttu en aðrir liðir komu vel út og sýndu þátttakendur töluverða getu og fullnægjandi getu við aðra 

liði. Erlendar rannsóknir sýna fram á að tæknileg geta við notkun dufttækja er ábótavant og tíðni 

mistaka há (Breitenstein o.fl., 2018; Duarte-de-Araújo o.fl., 2019; Melani o.fl., 2011).  

Öndunargeta einstaklinga með LLT við notkun innöndunartækja er lakari ef borin er saman við 

tæknilega getu þeirra. Meginhluti þátttakenda sátu í æskilegri stöðu við notkun beggja tækja en 4,8% 

sýndu litla getu við notkun á duftækjunum. Öndunargeta einstaklinga við notkun innúðatækja sýndi að 

76,5-82,4% gerðu allt rétt við notkun þeirra og 11,8-17,6% sýndu töluverða getu við notkun þeirra. Í 

rannsókn Duarte-de-Araújo o.fl. (2019) kemur fram að allt að 53,6% einstaklinga sýna mistök við 

notkun innúðatækja sem er töluvert hærra hlutfall en mælist í þessari rannsókn. Öndunargeta við 

notkun dufttækja er heilt yfir góð en mælist þó hærri tíðni mistaka samanborið við innúðatæki. 

Algengustu mistökin tengjast getu einstaklings til að halda niðri í sér andanum eftir inntöku lyfs en 

33,3% þátttakenda sýndu ófullnægjandi eða litla getu til þess að halda niðri í sér andanum eftir inntöku 

lyfs. Þetta eru sambærilegar niðurstöður og í rannsókn Melani o.fl. (2011) þar sem kemur fram að 25-

32% þátttakenda sýndu ekki nægilega færni til þess að halda niður í sér andanum við notkun duft-

tækis. 

Rannsóknin sýndi engin tengsl milli getu einstaklinga við notkun innöndunartækja og 

bakgrunnsbreytur en erlendar rannsóknir sýna fram á að sterk tengsl séu á milli mistaka við notkun 

innöndunartækja og bakgrunnsbreyta eins og kyns, aldurs, menntunar og búsetuforms. Í rannsókn 

Duarte-de-Araújo o.fl. (2019) kom fram að rúmlega helmingur kvenna gerðu alvarleg mistök við notkun 

innöndunartækja en aðeins 35,4% karla. Megin veikleiki þessarar rannsóknar er hversu fáir tóku þátt í 

henni sem veldur því að ekki reyndist raunhæft að búast við sambandi á milli bakgrunnsbreyta og 

færni við notkun innöndunartækja. Svipar þetta þó til niðurstaðna sem komu fram í sambærilegri 

íslenskri rannsókn frá árinu 2016 þar sem skoðuð var tæknileg færni og öndun við notkun innöndunar-

lyfja hjá einstaklingum með LLT en þar mældist einnig engin fylgni á milli færni einstaklinga til að nota 

innöndunartæki og bakgrunnsbreytna (Anna María Leifsdóttir o.fl., 2016). Ljóst er að þörf er á frekari 

rannsóknum hérlendis á þessu sviði þar sem skoðaðar eru sérstaklega bakgrunnsbreytur því 
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samkvæmt erlendum rannsóknum hafa bakgrunnsbreytur afgerandi áhrif á færni og getu við notkun 

innöndunartækja (Duarte-de-Araújo o.fl., 2019; Maricoto o.fl., 2020; Melani o.fl., 2011).  

5.1 Hagnýting niðurstaðna  

Til þess að bæta þjónustu við einstaklinga með langvinna lungnateppu er mikilvægt að huga að 

niðurstöðum rannsókna og hvernig best er að hagnýta þær til notkunar í klínísku umhverfi. Þar sem 

innöndunarlyf gegna lykilhlutverki í meðferð við LLT er mikilvægt að heilbrigðisstarfsfólk notist við 

bestu og árangursríkustu kennsluaðferðir sem völ er á, þegar leiðbeina á skjólstæðingum við notkun á 

innöndunartækjum. Til þess að hægt sé að vera viss um að einstaklingar noti lyfin rétt er nærgætin 

umræða og nálgun við skjólstæðinginn mikilvæg. Það þarf að opna á samtöl um hvort skjólstæðingar 

taki alltaf lyfin sín samkvæmt fyrirmælum og endurnýji lyfin sín á réttum tíma. Til þess að komast að 

þessu er hægt að telja fjölda skammta sem eftir eru á skammtateljara innöndunartækisins en einnig er 

mikilvægt að reyna að dýpka samræður við skjólstæðinga til að komast að þessu og þá finna ástæðu 

ef innöndunarlyfin eru ekki tekin samkvæmt fyrirmælum, til þess að hægt sé að koma inn fræðslu ef 

þörf er á eða frekari kennslu á lyfin. Í þessu samhengi eru hjúkrunarfræðingar í sérstöðu vegna 

tengslamyndunar og nálægðar við einstaklingana (Ingadottir & Jonsdottir, 2010; Helga Jónsdóttir o.fl., 

2011). 

Þegar kemur að kennslu á innöndunartæki, þarf að huga að mannlega þættinum. Mikilvægt er að 

heilbrigðisstarfsfólk sé meðvitað um að skjólstæðingum getur þótt erfitt og óþægilegt að það sé verið 

að fylgjast með því hvernig þeir nota innöndunartækin sín, sumir verandi búnir að nota sömu 

innöndunartækin í langan tíma og telja sig vera með fullkomna getu og færni til að nota þau. Það þarf 

að mæta skjólstæðingum með virðingu, nærgætni og hugulsemi, þar sem gott meðferðarsamband 

eykur traust á heilbrigðisstarfsmanninum og eykur líkur á því að kennsla beri árangur. Fræðilegar 

heimildir eru sammála þessu og um mikilvægi þess að fylgjast með og leggja mat á notkun 

einstaklinga með LLT á innöndunarlyfjum reglulega, þar sem lyfjameðferðin skilar ekki árangri nema 

einstaklingurinn fái rétta kennslu og nái að viðhalda lærðri færni við notkun á innöndunartækjum 

(GOLD, 2021; Wallin o.fl., 2018). Samkvæmt rannsóknum er algengt að fólk nýti ekki innöndunarlyfin 

nægilega vel og gerir a.m.k. eina villu við notkun tækjanna þrátt fyrir að vera búin að nota tækin í 

langan tíma og telur sig notast við rétta aðferð við notkun á innöndunartækjunum (Maricoto o.fl., 

2020). 

Í þýði rannsóknarinnar voru 48 einstaklingar með LLT á ýmsum stigum sjúkdómsins en þrír 

einstaklingar voru ekki teknir inn í rannsóknina þar sem að þeir notuðu ekki innöndunarlyf. Ekki var 

ljóst hver ástæðan var að baki þess en hægt er að spyrja sig hvort að einstaklingarnir hafi ekki átt að 

vera á innöndunarlyfjum. 

5.2 Kennsla  

Mikilvægt er að sníða kennslu á innöndunartæki m.t.t. einstaklinga, þátta eins og aldurs, fjölda 

fylgisjúkdóma, sjónar, heyrnar, handstyrks og samhæfingar einstaklinganna sem eru allt þættir sem 

geta haft áhrif á getu einstaklinga til að nota innöndunartæki. Ýmsar kennsluaðferðir eru notaðar við 

kennslu á innöndunartæki og hægt er að deila um árangur þeirra allra en kenndu-mér aðferðin er 
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tilvalin leið til að kenna sjúklingum á innöndunartæki, meta færni þeirra og þörf fyrir frekari kennslu 

(Dantic, 2013). Kennsla á notkun innöndunartækja á að vera framkvæmd af fagaðila sem hefur hlotið 

menntun og þjálfun við notkun innöndunartækja. Samkvæmt rannsóknum eru á milli 17-85% af 

heilbrigðisstarfsfólki sem sýnir ranga tækni við kennslu á innöndunartæki, misjafnt hlutfall milli 

starfsstétta en þetta er gríðarlega alvarlegt vandamál þar sem rétt færni til að nota innöndunartæki er 

mikilvægasti hluti meðferðar við LLT (Hickey o.fl., 2017; Wallin o.fl., 2018). Þar sem að rannsóknir 

hafa sýnt fram á að heilbrigðisstarfsfólk er ekki alltaf með það á hreinu hvernig nota eigi 

innöndunartæki er mikilvægt að efla kennslu til heilbrigðisstarfsfólks um innöndunartæki svo hægt sé 

að veita skjólstæðingum réttar leiðbeiningar og þannig auka getu og trú skjólstæðinga á lyfin ásamt 

því að ná betri stjórn á sjúkdómnum og koma í veg fyrir tíðar versnanir. Trú einstaklinga á 

innöndunarlyfin og áhrif þeirra hefur bein áhrif á meðferðarheldni einstaklinga og eykur líkur á réttri 

aðferð við notkun þeirra (Duarte-de-Araújo o.fl., 2019). Það er því mikilvægt að hjúkrunarfræðingar 

séu með þekkingu til að veita rétta fræðslu til einstaklinga með LLT, og með því tengja líðan fólks við 

notkun á innöndunartækjum og áhrif innöndunarlyfja á lungun. Kennsla og upplýsingasöfnun um 

notkun innöndunartækja ætti því að vera partur af grunnupplýsingasöfnun sem tekin er við upphaf 

þjónustu. 

Í þessari rannsókn hefði verið gagnlegt að spyrja þátttakendur um hvort þeir væru í raun og veru að 

taka inn lyfin eftir fyrirmælunum sem þeim var gefið. Ástæða þess er að meðferðarheldni einstaklinga 

með LLT skiptir gríðarlega miklu máli þegar kemur að meðferð, stöðugleika og einkennum 

sjúkdómsins. Það er mikilvægt ef fólk er að spara innöndunarlyfin eða telur þau ekki vera að gera neitt 

gagn að fræða viðkomandi einstaklinga og gera grein fyrir mikilvægi þess að taka lyfin eins og er 

uppáskrifað þar sem að lyfin eru fyrirbyggjandi og ekki aðeins til notkunar þegar versnun á 

sjúkdómnum á sér stað. Í frekari rannsóknum á þessu sviði væri einnig gagnlegt að skoða hindranir 

einstaklinga með LLT til að nota lyfin, hvort að þeir séu almennt að nota lyfin sín og skoða áhrif 

aukaverkana af völdum innöndunarlyfja t.a.m. hæsi, þruska og handskjálfti, á innöndunarlyfjanotkun 

og meðferðarheldni en aukaverkanir geta valdið óþægindum og mögulega minnkað meðferðarheldni. 

Varðandi mælitækið, Notkun innöndunarlyfja, sem notað var í rannsókninni gæti verið gagnlegt að 

lagfæra hvernig matið fer fram m.t.t. stigagjafar. Eins og stigun mælitækisins er sett upp núna er 

notast við raðkvarða(0-3 stig) sem er nákvæmt og sérstaklega hentugt í rannsóknarskyni en mögulega 

væri heppilegra að breyta því í tvíkostabreytur (já/nei) eins og Abley (1997) hafði sett fram upphaflega. 

Þetta gæti gert mælitækið einfaldara og hentugra þegar kemur að notkun þess í klínísku umhverfi og 

þannig haft jákvæð áhrif á einstaklinga með LLT og þeirra stjórn á sjúkdómnum.  
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Ályktanir   

Tæknileg geta til að nota innöndunarlyf var mjög góð en öndunargeta síðri á sumum lykilmatsþáttum. 

Líkt og í öðrum rannsóknum má bæta ýmiss atriði við notkun innöndunartækja hjá þátttakendum. 

Ófullnægjandi notkun innöndunartækja meðal einstaklinga með LLT er gamalt vandamál sem erfitt 

virðist vera að leysa. Innöndunarlyf eru megin meðferð við einkennum LLT (GOLD, 2021) og skiptir því 

gríðarlegu máli að henni sé sinnt með réttum hætti til þess að hámarka lífsgæði og koma í veg fyrir 

versnanir. Með réttum kennsluaðferðum, þar sem notast er við einstaklingsmiðaða nálgun ásamt 

reglubundnu eftirliti og endurmati á notkun lyfjanna, er hægt að koma í veg fyrir alvarleg mistök við 

notkun innöndunartækja og versnun á sjúkdómnum (Maricoto o.fl., 2020). 

Niðurstöður þessarar þverskurðarrannsóknar benda til þess að þörf sé að frekari rannsóknum á 

sviðinu en niðurstöður hennar samræmast ekki fyllilega niðurstöðum sambærilegra rannsókna erlendis. 

Mikilvægt er að hafa stærra þýði þátttakenda til þess að fá skýrari mynd á getu einstaklinga með LLT 

til þess að nota innöndunartæki sín á Íslandi. Einnig væri ástæða til þess að koma upp samræmdu 

samskipta og kennslukerfi fyrir hjúkrunarfræðinga og aðra heilbrigðisstarfsmenn sem sinna þessum 

sjúklingahópi, þannig að tryggara sé að viðkomandi fagaðilar séu meðvitaðir um bestu aðferðir hverju 

sinni og geti borið saman reynslu sína innbyrðis og miðlað þekkingu.  
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