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Ludvika/Grängesberg som pedagogiskt demonstrerat inhalationsteknik i projektets
videoinstruktioner samt Björn Olars - projektledare för stöd- och behandlingsplattformen
på 1177 vårdguidens e-tjänster för teknisk uppbyggnad av programmet Astmakollen.

Ludvika den 15 januari 2019

Maria Boström

Marie Persson

SAMMANFATTNING
Syfte
Syftet med studien var att undersöka effekten på astmakontroll och lungfunktion av ett
web-baserat stödprogram för astmapatienter inom primärvården.

Metod
Studien var en 2-armad randomiserad, kontrollerad studie med kvantitativ ansats som
pågick under 6 månader. Båda grupperna fick astmavård utifrån hur den bedrivs på
vårdcentralerna och interventionsgruppen fick även tillgång till ett nyskapat web-baserat
stödprogram (Astmakollen) för astmapatienter. Totalt slutförde 83 deltagare studien,
varav 39 ingick i interventionsgruppen och 44 i kontrollgruppen.

Resultat
Denna studie visade signifikant förbättring av astmakontroll hos de patienter som haft
tillgång till det web-baserade stödprogrammet Astmakollen under 6 månader.
Medelvärdet på astma kontroll test i interventionsgruppen steg med 2,23 poäng medan
värdet i kontrollgruppen var tämligen oförändrat. Effektstorleken för denna förändring
mätt i Cohens d var 0,57. Medelvärdet av lungfunktionen i interventionsgruppen steg
med 0,3% under studietiden medan den försämrades i kontrollgruppen och
effektstorleken uppgick till 0,45. Skillnaden mellan grupperna var signifikant.

Konklusion
I denna studie framkommer det att e-hälsa kan ge en förbättrad astmakontroll och
bibehållen lungfunktion samt vara ett komplement till dagens astmavård genom att öka
tillgängligheten av individanpassad och evidensbaserad vård.

Nyckelord: astma, astmakontroll, egenvård, e-hälsa, kvantitativ, lungfunktion.

ABSTRACT
Objective
The aim of this study was to examine the impact on asthma control and lung function of a
web-based support program for asthma patients in primary care.

Method
The study was a quantitative, parallel, 2-arm, randomized controlled trial over a 6-month
period. Both groups received asthma care based on how it was conducted at the health
centers and the intervention group also gained access to a newly created web-based
support program (Astmakollen) for asthma patients. In total, 83 participants completed
the study, of whom 39 were in the intervention group and 44 in the control group.

Results
This study has showed significant improvement in asthma management in the sample
group who had access to the web-based support program for 6 months. The mean score
for asthma control test in the intervention group increased by 2,23 points while the score
in the control group remained almost the same. The effect size for this change measured
in Cohens d was 0,57. The mean score of lungfunction in the intervention group
increased by 0,3% during the study period, while it deteriorated in the control group and
the effect size amounted to 0,45. The difference between the groups were significant.

Conclusions
In this study, it appears that eHealth can provide improved asthma control and
maintained lung function and be a complement in today's asthma care by increasing
accessibility of personalized and evidence-based care.

Keywords: asthma, asthma management, eHealth, lungfunction, quantitative, self-care.
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1. BAKGRUND
Astma är en kroniskt inflammatorisk luftvägssjukdom där besvären är intermittenta och
andningsbesvären orsakar ökad känslighet i luftvägarna (Socialstyrelsen, 2018). Vanliga
kliniska symtom vid astma är återkommande episoder av pip i bröstet, andnöd, tryck över
bröstet och hosta, vilka orsakas av en bronkiell hyperreaktivitet. Symtomen kommer
oftast på natten och under tidig morgon (Thorén & Gustafsson, 2009). Lungfunktionen
hos de flesta astmapatienter är normal men vid långvarig svår astma utvecklas en
irreversibel lungfunktionsnedsättning (Sundh, Lisspers & Hässelmar, 2018). Sjukdomen
kännetecknas av variation i symtom över tid och behandlingen bör justeras därefter (van
Gaalen, van Bodegom-Vos, Bakker, Snoeck-Stroband & Sont, 2016).

Astmasjukdomen är komplex och patienterna har behov av flera åtgärder och insatser
samtidigt. Sjukvården behöver därför erbjuda interprofessionell samverkan eftersom
patienten kan behöva läkemedelsbehandling, utbildning, stöd att sluta röka samt stöd och
råd från exempelvis

fysioterapeut

och kurator.

Låg sjukdomsinsikt, nedsatt

sjukdomskontroll och underbehandling är vanligt hos astmapatienter (Socialstyrelsen,
2018). Astmakontroll kan vara komplicerat då det inte bara påverkas av kliniska,
funktionella och inflammatoriska parametrar utan även av patientens egenvård och
sjukdomskunskap. Målet med en optimal astmabehandling är att uppnå och bibehålla
sjukdomskontroll då lungfunktion, kliniska symtom och inflammation i luftvägen inte
alltid relaterar till varandra (Bonini & Usmani, 2018).

World health organization, WHO (2017) uppskattar att 235 miljoner människor i världen
har astma och enligt Socialstyrelsen (2018) uppgår siffran i Sverige till 800 000 barn och
vuxna. Samhällskostnaderna i Sverige för astma beräknas till ca 4-7 miljarder kronor per
år för personer i åldern 25-56 år och upp till 8 miljarder kronor per år för hela
befolkningen. Summan innefattar både direkta kostnader för hälso- och sjukvården samt
indirekta kostnader i form av arbetsbortfall (Socialstyrelsen, 2015). Därmed representerar
astma en relevant socioekonomisk påfrestning i form av sjuklighet, mortalitet, minskad
livskvalitet samt hälso- och sjukvårdskostnader (Bonini, 2017).
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1.1 Att leva med astma
Patienter med astma upplever på grund av sina symtom inskränkningar i vardagen.
Symtomen minskar förmågan att utföra för patienten värdefulla fritidsaktiviteter samt
begränsar dem i hemmet, skola och på arbetet. Sömnkvaliteten blir lidande eftersom
astmasymtomen ofta är som värst nattetid. Att leva med astma kan medföra känslor som
sorg, ilska, trötthet, stress, oro och irritation. Det finns även en rädsla att drabbas av ett
allvarligt astma-anfall som i värsta fall kan leda till döden. Patienter uttrycker oro för
hälsan både vad gäller hur astmasjukdomen och långtidsanvändning av läkemedel
påverkar kroppen på lång sikt. De uttrycker även att läkemedel är en ekonomisk börda
(Eberhart et al., 2014).

Det är viktigt med en tidig astmadiagnos och behandlingsstrategierna ska ha som mål att
optimera lungfunktionen, minimera symtomen och förebygga exacerbationer (Bonini,
2017). Idag förekommer en betydande underdiagnostik hos astmapatienter på grund av
bristfällig utredning som medför att dessa personer blir utan effektiv behandling med
sämre hälsa som följd (Socialstyrelsen, 2018). Trots omfattande tillgänglighet till effektiv
behandling klarar ett stort antal patienter inte av att uppnå tillfredsställande
sjukdomskontroll (Bonini, 2017). För att uppnå och bibehålla astmakontroll är egenvård
en viktig aspekt i behandlingen. Strategier för att förbättra hälsan för patienter med astma
är self-management, utbildning, regelbunden konsultation med sjukvården och
upprätthållande av aktuell behandlingsplan (van Gaalen et al., 2016). Self-management
innefattar patientens förmåga att hantera sina symtom, sin behandling samt fysiska och
psykosociala

konsekvenser

av

sin

sjukdom.

Begreppet

innefattar

även

livsstilsförändringar förenade med att leva med ett kroniskt tillstånd (Barlow, Wright,
Sheasby, Turner & Hainsworth, 2002). Inom astma kräver self-management dagligt
arbete av patienten inkluderat följsamhet till läkemedel och en medvetenhet om utlösande
faktorer (Merchant, 2018).

De flesta patienter med astma har otillräcklig kontroll över sina astmasymtom.
Majoriteten av patienterna samt vårdgivarna saknar objektiva metoder att värdera
symtomen och underskattar ofta förekomst samt allvarlighetsgrad av dessa. Mer än 4 av
5 personer med dålig astmakontroll uppger att deras astma är välkontrollerad eller
mycket välkontrollerad. Verktyg såsom astma kontroll test (AKT) är en del i att värdera
2

grad av astmakontroll (Barrett et al., 2017). AKT utvecklades inledningsvis utifrån
flertalet studier som undersökte de 25 vanligaste frågorna läkare ställde till patienter
gällande deras astmakontroll. Av dessa frågor utmärkte sig fem som mest tillförlitliga att
identifiera astmakontroll, vilka är de aktuella frågorna i AKT-formuläret som används
idag. En fördel med AKT är att det är lätt att använda både för patient och personal och
inget lungfunktionstest är nödvändigt för att utvärdera astmakontroll (Sultan, Obaidy &
Jaber, 2016).

Många astmapatienter uppnår inte målen i behandlingsriktlinjerna trots att de har tillgång
till rekommenderad behandlingsplan. Konsekvensen blir att patienterna upplever ett
onödigt lidande i sin sjukdom (Bonini & Usmani, 2018; Gaalen et al., 2013). En patient
som regelbundet kontrollerar sina värden samt har en individuell behandlingsplan kan
snabbt identifiera försämringsperioder. Mindre än 40 % av astmapatienterna kontrollerar
regelbundet sina värden och ännu färre följer sin behandlingsplan vid första symtom av
exacerbation. Många patienter har även svårt att känna igen tidiga symtom på försämring
(Ahmed et al., 2016). Patienter har inte tillräcklig kunskap om faktorer som utlöser
astmabesvär och har låga förväntningar vad gäller sin sjukdomskontroll (Bonini &
Usmani, 2018; Cook, Modena & Simon, 2016). Okontrollerad astma kan leda till
upprepade besök på akutmottagningar och inläggningar på sjukhus vilket genererar stora
kostnader för vården och även för patienten både i form av lidande samt ekonomiskt
(Licskai, Sands & Ferrone, 2013). Genom en förebyggande och personcentrerad
astmavård som utformas utifrån aktuella riktlinjer samt regelbundna kontroller från
sjukvården har patienten potential till förbättrad livskvalitet och minskat antal
sjukhusinläggningar samt oplanerade läkarbesök (Bonini & Usmani, 2018; Gaalen et al.,
2013). Genom att få stöd i egenvården inkluderat en individuell behandlingsplan minskar
dödlighet relaterat till astma. Implementering av behandlingsplan är en utmaning på
grund av brist på tid och resurser samt oenighet mellan vårdgivare och patient gällande
de råd vårdgivaren ger och de råd patienten önskar som handlar om hur patienten bör
leva med sin sjukdom. Även avsaknad av system som underlättar kommunikation mellan
vårdare och patient är ett hinder i implementeringen (Hui et al., 2017).
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1.2 Inhalationsbehandling
För att ett läkemedel ska vara effektivt måste det nå luftvägarna varvid korrekt
inhalationsteknik är en av de viktigaste delarna när det gäller astmabehandling (Locke et
al., 2018; Müller et al., 2017). Dock saknar många patienter kunskaper i korrekt
inhalationsteknik (Bonini & Usmani, 2018; Cook, Modena & Simon, 2016; Locke et al.,
2018) vilket leder till okontrollerad astma och ökat antal exacerbationer (Bonini &
Usmani, 2018). Mer än hälften av patienterna felaktig inhalationsteknik och har heller
inte fått en korrekt instruktion (Müller et al., 2017). Det finns över 200 olika
kombinationer av inhalationsläkemedel vilket är förvirrande både för patienter och
förskrivare. Upp till 85 % av förskrivarna och sjukvårdspersonal har inte förmåga att
instruera i korrekt inhalationsteknik (Bonini & Usmani, 2018). Enligt Sanchis, Gich &
Pedersen (2016) har inhalationstekniken hos patienterna inte förbättrats under de senaste
40 åren.

Följsamhet till inhalationsläkemedel är associerad med lägre risk för svår astma och
exacerbationer (Bonini & Usmani, 2018). Låg följsamhet till ordinerade läkemedel leder
till en okontrollerad astma (Bonini & Usmani, 2018; Cook, Modena & Simon, 2016).
Följsamheten förbättras om patienten får läkemedelspåminnelser samt möjlighet att
registrera sin läkemedelsanvändning (Barrett et al., 2017; Bonini & Usmani, 2018;
Morrisson, Mair, Jardley, Kirby & Thomas, 2017; Hui et al., 2017). SMS-påminnelser är
mest effektivt för att förbättra sjukdomskontroll och öka följsamheten till
läkemedelsbehandling. När patienterna har möjlighet att via SMS delge sina symtom
med sin vårdgivare leder det till en bättre symtomkontroll (Marcolino et al., 2018).
Patienternas följsamhet till läkemedel har visat sig vara en avgörande länk mellan
effektiv behandling och förbättrat sjukdomsutfall. Trots detta visar studier en signifikant
underanvändning av astmaläkemedel (Bonini, 2017).

1.3 Riktlinjer vid vård av astma
Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid vård av astma bör hälso- och sjukvården
erbjuda personer med misstänkt astma en utredning. För att ställa astmadiagnos krävs en
grundläggande anamnes där symtom och utlösande faktorer (triggers) identifieras samt
ett lungfunktionstest (spirometri) med reversibilitetstest (Socialstyrelsen, 2018).
Reversibilitetstest innebär att spirometri genomförs före och efter hög dos av
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luftrörsvidgande läkemedel (Larsson, 2014). Genom denna undersökning påvisas om
patienten har en reversibel bronkobstruktion, vilket är utmärkande för definitionen av
astma (Thorén & Gustafsson, 2009). För att uppnå en god astmakontroll är målet med
behandlingen att patienten ska vara symtomfri, inte uppleva begränsningar i dagliga livet
eller vid fysisk aktivitet, ha normal lungfunktion, inga störande läkemedelsbiverkningar
och inget behov av symtomatisk behandling. Hälso- och sjukvården bör erbjuda skriftlig
behandlingsplan, patientutbildning och stöd till egenvård samt hjälp till rökstopp. Vid
astmaexacerbation bör uppföljning ske inom 6 veckor. Bedömning av hälsostatus bör
utföras genom frågeformuläret Astma Kontroll Test (AKT) och regelbundna återbesök
bör erbjudas (Socialstyrelsen, 2018).

1.4 E-hälsa
E-hälsa innebär att digitala verktyg används och information utbyts digitalt inom
sjukvården för att uppnå och bibehålla hälsa (Socialstyrelsen, 2018). E-hälsa definieras
som ett växande område där medicinsk information, folkhälsa och affärsverksamhet
möts. Genom internet eller annan teknik levereras hälsotjänster samt information
(Eysenach, 2001) med syfte att förbättra folkhälsan (Bonini, 2017). E-hälsa inkluderar
flera områden såsom mobil hälsa (m-hälsa), elektroniska påminnelser, videosamtal med
virtuella sjukvårdsteam och elektroniska läkemedelshjälpmedel (Bonini & Usmani,
2018). Genom att använda information- och kommunikationsteknik förbättras hälso- och
sjukvården lokalt, regionalt samt världsomfattande (Eysenach, 2001).

Genom att erbjuda värdefulla verktyg och färdigheter till astmapatienter för att övervaka
och kontrollera sin sjukdom har e-hälsa potential att förbättra kvaliteten på vården
(Bonini, 2017; Bonini & Usmani, 2018; Merchant, 2018) och följsamheten till
inhalationsläkemedel. Den kan också verka förebyggande genom att tillhandahålla
lättåtkomlig personlig behandlingsplan samt för att uppnå en optimal astmakontroll.
Hälso- och sjukvårdspersonal kan se e-hälsa som ett värdefullt verktyg till aktivt
interagerande med patienter och främjar informationsutbyte (Bonini, 2017; Bonini &
Usmani, 2018). E-hälsa kan generera lägre kostnader och kliniskt effektivisera
astmavården, genom att ge patienten ständig tillgänglighet av evidensbaserad vård och
information samt obegränsade möjligheter i sin egenvård (Tinschert, Jakob, Barata,
Kramer & Kowatsch, 2017; Wu, 2016). Patienten får verktyg för att tidigt upptäcka
5

försämring i sin sjukdom och vilka åtgärder som bör sättas in, vilket främjar selfmanagement (Bonini, 2017). Ytterligare effekter är att livskvaliteten förbättras samt
minskar antalet oplanerade sjukhusbesök (Tinschert, Jakob, Barata, Kramer & Kowatsch,
2017). Interventioner med e-hälsa har påvisat ökat antal symtomfria dagar, signifikant
minskning av astmasymtom (Barrett et al., 2017; Merchant et al., 2018) och användande
av korttidsverkande luftrörsvidgande läkemedel (Barrett et al., 2017, Bonini, 2017) samt
signifikant förbättring av astmakontroll (Barrett et al., 2017; Bonini & Usmani, 2018;
Merchant et al., 2018).

Enligt Merchant (2018) hjälper e-hälsa patienterna att förstå, hantera och identifiera
triggers. De får ökad självkännedom när de registrerar läkemedelsanvändning vad gäller
tid, lokalisation och frekvens och på så vis lär de sig att undvika potentiella triggers.
Genom att registrera när läkemedlet tas upptäcker patienterna att de inte är så
kontrollerade i sin astma som de tidigare trott samt att behandlingsplanen hjälper de att
uppnå en bättre astmakontroll. De lär sig att själva ta ansvar för sin sjukdom och att de
har kapacitet till astmakontroll (ibid.).

1.5 M-hälsa
M-hälsa är en del av e-hälsan och är en översättning från engelskans mHealth, där
bokstaven m står för mobil. Tidigare användes begreppet telemedicin men idag är det
främst m-hälsa som används. Hittills har ingen standardiserad definition av m-hälsa
formulerats men Global Observatory for eHealth har definierat m-hälsa som medicinsk
och

folkhälsopraxis

som

stöds

av

mobila

enheter

såsom

mobiltelefoner,

patientövervakningsanordningar, personliga digitala assistenter och andra trådlösa
enheter (World health organization [WHO], 2011). M-hälsa innefattar användning av
SMS samt mer komplexa funktioner och applikationer som 3G och 4G-system, GPS och
Bluetooth-teknik (Marcolino et al., 2018; WHO, 2011).
Mobilapplikationer har blivit en del i det dagliga livet och acceptansen att använda
mobiltelefonen som ett verktyg att monitorera hälsa har ökat. År 2017 förutspåddes att
500 miljoner människor världen över skulle använda en hälso- och sjukvårdsapplikation
(Hui et al., 2017). Mobilapplikationer har möjlighet att förbättra self-management (Hui et
al., 2017; Yi et al. 2018) men för att göra det krävs det att de är användarvänliga, väcker
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ett intresse hos patienterna och uppmuntrar till följsamhet och fortsatt användning av
systemet (Hui et al., 2017).

Applikationer som innehåller en behandlingsplan eller andra självövervakande funktioner
är effektivt för att stödja self-management. Astmakontroll och livskvalitet förbättras när
applikationen innehåller individuell behandlingsplan, feedback från sjukvårdspersonal
(Bonini, 2017; Hui et al., 2017) samt elektronisk dagbok. M-hälsa ger en signifikant
ökning vad gäller användande av behandlingsplan (Hui et al., 2017).

Inhalationstekniken förbättras om patienten ges inhalationsträning via mobil hälsa (mhälsa). För att instruktionerna ska vara effektiva behöver dem ges av kompetent personal
och även följas upp för att se att patienten behärskar tekniken på lång sikt. Genom
inhalationsträning via dator erbjuds ett effektivt och kontinuerligt sätt att sprida
information oavsett geografiskt avstånd till sjukvårdsinrättning. Majoriteten av
patienterna föredrar information via dator istället för fysiska besök då det är
tidsbesparande, bekvämt och medför minskade resekostnader (Locke et al., 2018).
Genom att använda korta videoinstruktioner innehållande beskrivning i rörliga bilder, tal
och text ökar antalet patienter med korrekt inhalationsteknik dramatiskt. Får de dessutom
möjlighet att se videorna vid upprepade tillfällen i sitt hem ökar antal patienter med
korrekt inhalationsteknik än mer (Müller et al., 2017).

Användningen av mobil och trådlös teknik kan öka möjligheterna till att behandlingsmål
uppnås och har potential att förbättra tillgängligheten till hälsovårdstjänster över hela
världen (WHO, 2011). M-hälsa kan överbrygga tidigare barriärer såsom avstånd, tid och
kostnad genom tjänster som sms innehållande påminnelser och sjukdomsinformation (Yi,
Kim, Cho & Kim, 2018).

1.6 Personcentrerad vård och Orems egenvårdsmodell
I den personcentrerade vården synliggörs hela personen och andliga, existentiella, sociala
och psykiska behov prioriteras i lika hög grad som de fysiska behoven. Det innebär att
upplevelser och tolkningar av ohälsa och sjukdom respekteras och bekräftas. För att
främja hälsa bör utgångspunkten ligga i vad den enskilde personens betydelse för hälsa
är, likväl som tolkning av ohälsa och sjukdom. Personens unika perspektiv tas i lika stor
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beaktning som perspektivet hos vårdpersonalen. Individen bör ges goda förutsättningar
till evidensbaserade val som främjar hälsa, samtidigt som vårdpersonal bör respektera
och inte moralisera i de fall personen tar beslut som innebär risker (Svensk
sjuksköterskeförening, 2016).
Enligt Dorothea Orems egenvårdsmodell (Kirkevold, 2000) innefattar egenvård tre
huvudsakliga begrepp:

Egenvård handlar om att individen själv tar initiativ till att utföra aktiviteter som syftar
till att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande för sin egen skull. Handlingen ska vara
frivillig och medveten samt målinriktad med syfte att uppfylla personens egenvårdskrav.
Egenvårdsbehov handlar om att personen får insikt i vilka handlingar som måste utföras
och är nödvändiga för att reglera funktion och utveckling som människa. Egenvården har
till syfte att tillgodose personens universella-, utvecklingsmässiga- och hälsorelaterade
behov, som tillsammans bildar egenvårdsbehoven.
Egenvårdskrav innefattar summan av de egenvårdsaktiviteter som måste utföras för att
tillfredsställa personens universella och utvecklingsmässiga egenvårdsbehov samt
eventuella behov relaterade till hälsoproblem (Kirkevold, 2000).
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2. PROBLEMFORMULERING
Att leva med astma innebär begränsningar i livet och en känslomässig berg-och-dal-bana
samt rädsla att drabbas av ett allvarligt astma-anfall som kan leda till döden. Personer
med astma är en stor patientgrupp som är resurskrävande samt genererar stora kostnader
både för sjukvården och samhället. Astmasjukdomen kännetecknas av variation i symtom
över tid vilket stora delar av denna patientgrupp inte känner till. Många saknar även
kunskaper om vilka faktorer som utlöser astmasymtomen, har svårighet att identifiera
tidiga försämringssymtom samt otillräckliga kunskaper om korrekt inhalationsteknik.
Genom att patienterna får personcentrerad vård och stöd i sin egenvård minskar
astmarelaterad mortalitet. E-hälsa är ett växande område som genom ständig
tillgänglighet till information har potential att förbättra astmavården och det saknas idag
studier genomförda i Sverige som undersökt e-hälsas effekt för astmapatienter. Därför är
det viktigt att undersöka huruvida ett web-baserat stödprogram skulle kunna öka
patienternas kunskap angående egenvård då det är en stor del i behandlingen för att
uppnå en god astmakontroll.

3. SYFTE
Syftet med studien var att undersöka effekten på astmakontroll och lungfunktion av ett
web-baserat stödprogram för astmapatienter inom primärvården.

3.1 Hypotes
Vår hypotes var att astmapatienters astmakontroll och lungfunktion skulle förbättras då
de fick tillgång till ett web-baserat stödprogram.

3.2 Utfallsmått
Primärt utfallsmått: Astma kontroll test (AKT)
Sekundärt utfallsmått: Forcerad expiratorisk volym efter 1 sekund (FEV1)
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4. METOD
4.1 Design
Studien var en 2-armad randomiserad, kontrollerad studie med kvantitativ ansats som
pågick under 6 månader.

4.2 Web-baserat stödprogram Astmakollen
Astmakollen är ett stödprogram skapat i stöd- och behandlingsplattformen på 1177
Vårdguidens e-tjänster. Programmet är nyskapat av författarna och innehållet bygger på
Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid vård av astma, resultat från tidigare forskning
och

information

från

1177

Vårdguiden.

En

projektledare

för

stöd-

och

behandlingsplattformen på Inera och Region Dalarna har utfört den tekniska
uppbyggnaden av programmet. För att få tillgång till programmet tilldelas deltagaren
behörighet och loggar in via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Inloggning kan ske genom
BankID, mobilt BankID, e-legitimation eller med lösenord och SMS. Tjänsten kan
nyttjas från dator, mobiltelefon eller surfplatta.
4.2.1 Programinnehåll
Snabbguide: första gången deltagaren loggar in öppnas en snabbguide automatiskt där
programmets innehåll presenteras. Snabbguiden finns tillgänglig att återkomma till under
hela studiens gång.
Introduktionsfilm: i filmen får deltagaren information om att de ska skatta sin astma en
gång i månaden och att resultatet kan följas över tid och delas med vårdgivaren. Filmen
upplyser också att information om astma finns att tillgå i programmet samt beskriver
vikten av korrekt inhalationsteknik.
Behandlingsplan: deltagarna kan ta del av sin personliga behandlingsplan där det
framkommer hur den regelbundna astmabehandlingen ser ut samt vilka läkemedel som
ska administreras vid akuta besvär, inför träning och vid sjukdomsförsämring.
Information: programmet innehåller information om astmasjukdomen, vad som händer i
kroppen vid astma, vanliga symtom och symtomvariation. Deltagaren delges även
målsättning med astmabehandling, beskrivning av läkemedel vid astma samt vad
deltagaren själv kan göra för att förebygga och underlätta astmasymtom. Informationen
har inhämtats från 1177 Vårdguiden efter muntligt tillstånd från varumärkesansvarig på
1177 Vårdguiden.
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Behandlingsmål och strategier: deltagaren har möjlighet att formulera mål och delmål
med behandlingen utifrån astmasjukdomens påverkan i vardagen. De kan även formulera
strategier för att uppnå sina uppsatta behandlingsmål.
Åtgärdsplan som deltagaren kan ta del av vid försämring. Åtgärdsplanen består av en
tabell med grön, gul, röd och lila zon där varje zon beskriver symtom och vad deltagaren
bör tänka på samt rekommenderad åtgärd (bilaga 1).
Information på webben: innehåller länkar till användbara websidor.
Inhalationsinstruktioner: filmklipp som instruerar i inhalationsteknik finns i programmet.
Tjänsten inkluderar även ljud- och textinstruktion. Deltagaren får endast tillgång till de
filmer som beskriver den eller de inhalatorer som deltagaren har fått förskrivet.
SMS-påminnelse: deltagarna får dagligen SMS med läkemedelspåminnelse samt har
möjlighet att registrera läkemedelsanvändning i programmet.
Meddelande: i programmet finns en meddelandefunktion som är kopplad till vårdgivaren.
Under studietiden är det författarna till studien som svarat på deltagarnas meddelanden
samt gett råd vid AKT-värde under 19.
Symtomskattning AKT: En gång per månad uppmanas deltagaren att fylla i
självskattningsformuläret AKT och resultaten går att följa i diagram- och tabellform både
av vårdgivare samt deltagare.

4.3 Population och urval
Inklusionskriterier: patienter listade på vårdcentral Ludvika/Grängesberg, Smedjebacken
eller Sunnansjö, med astmadiagnos, AKT (bilaga 2) 21 poäng eller lägre, använder
inhalationssteroid dagligen, är över 18 år, svensktalande och ha tillgång till internet.
Exklusionskriterier: patienter diagnostiserade med KOL, annan allvarlig lungsjukdom
eller demenssjukdom.

Av totalt 717 utskickade brev inkom 183 svar. Ett bortfall på 48 personer som inte
motsvarade inklusions- och exklusionskriterierna resulterade i 135 deltagare i studien,
varav 83 slutförde studien. Deltagarna bestod av 61 kvinnor och 22 män som var mellan
21 och 88 år gamla.
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4.3.1 Stickprovsanalys
För att ta reda på hur många deltagare som behövdes för att få fram ett signifikant
resultat med hög statistisk power utfördes en stickprovsanalys. Enligt Öst (2012) är syftet
med statistisk power att före studien beräkna hur många deltagare som behöver
inkluderas för att uppnå statistisk signifikans. För att ta reda på stickprovsstorlek måste
effektstorlek (ES), p-värde och power bestämmas. För att bestämma ES kan tidigare
publicerade studier med samma mätvariabel användas. I studien av Cook et al. (2016) har
medelvärdet av AKT ökat med 3,9 poäng, varvid ett antagande gjordes i denna studie att
medelvärde av AKT skulle stiga med 3 poäng (ES) hos interventionsgruppen. P-värde
står för sannolikheten att ett resultat är slumpmässigt. Ett p-värde <0,05 är ett signifikant
värde vilket innebär en acceptans på 5 % att resultatet är slumpmässigt (South &
Bjørnebekk, 2012). Power handlar om studiens styrka och bör vara minst 0,8 (80 %).
Standardavvikelse (SD) är måttet på individernas genomsnittliga avvikelse från gruppens
medelvärde (Öst, 2012). I denna beräkning har SD satts till 5. En webkalkylator har
använts för skattning av stickprovsstorlek vilket resulterade i 44 deltagare per grupp
(FOU i Sverige, 2018).

Stickprovsanalys:
P-värde: 0,05
Medelvärde AKT kontrollgrupp förändring: 0
Medelvärde AKT interventionsgrupp förändring: 3
SD: 5
Önskad power: 80 %
Antal deltagare/grupp: 44 deltagare

4.4 Datainsamlingsmetod
I början samt i slutet av studien utfördes en dynamisk spirometri på samtliga deltagare.
Under studiens gång uppmanades deltagarna i båda grupperna att fylla i AKT-formuläret
1 gång/månad.
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4.4.1 Mätinstrument
Mätinstrument som användes i studien var dynamisk spirometri och formuläret AKT
(Bilaga 2).
Dynamisk spirometri: en bedömning av flödesmotståndet i luftvägarna görs genom att
patienten efter en maximal inandning andas ut så mycket och så snabbt som möjligt
(Griph & Ström, 2007). Vid en spirometri mäts vitalkapaciteten (VC) och forcerad
expiratorisk volym på en sekund (FEV1). FEV1 är ett centralt mått för att bedöma
lungfunktion vid astma (Torén & Gustafsson, 2009).
AKT: standardiserat och kvalitetssäkrat frågeformulär där patienten skattar sina
astmasymtom, vilken påverkan det har i det dagliga livet samt hur ofta de använder
korttidsverkande luftrörsvidgande läkemedel. För vuxna består formuläret av 5 frågor där
varje svar ger poäng mellan 1-5 och summan på samtliga svar ger ett resultat mellan 5-25
poäng. 19 poäng eller lägre kan vara tecken på en okontrollerad astma (Socialstyrelsen,
2018).

4.5 Tillvägagångssätt
En etisk egengranskning (bilaga 3) utfördes vilket resulterade i att en ansökan till
forskningsetiska nämnden (FEN) på högskolan Dalarna skickades in och godkändes,
diarienummer 7.1-2017/1156 (Bilaga 4). Anmälan av personregister i samband med
examensarbete till högskolans personuppgiftsombud skickades in. Ett informationsbrev
angående studien lämnades personligen till verksamhetschefen på vårdcentral
Ludvika/Grängesberg, Smedjebacken och Sunnansjö där vederbörande lämnade sitt
skriftliga godkännande om att studien fick genomföras (bilaga 5).

Diagnosjournal över patienter som har fått en astmadiagnos under perioden 2013-04-11
till 2018-02-01 tillhandahölls av verksamhetschefen, vilket resulterade i 3610 träffar där
vissa patienter förekom flera gånger. Till de 717 patienter som uppfyllde inklusions- samt
exklusionskriterierna skickades brev med information om studien samt förfrågan om att
delta (bilaga 6). Eftersom patienternas aktuella AKT-värde saknades behövdes den
informationen insamlas innan det slutliga urvalet kunde genomföras. De patienter som
valde att delta fick fylla i ett AKT-formulär som skickades in i ett medföljande frankerat
kuvert. Svarsfrekvensen uppgick till 183 patienter. Av de 135 patienter som uppfyllde
inklusions- och exklusionskriterierna gjordes ett randomiserat urval genom att samtliga
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deltagare kodades med en siffra där varannan som kallades till spirometri hamnade i
interventions- respektive kontrollgrupp.

Därefter utfördes dynamisk spirometri på samtliga deltagare i studien. Spirometrierna
utfördes av en för studien oberoende person som är verksam på vårdcentral
Ludvika/Grängesberg. Efter skriftlig delgiven information om hur programmet fungerar,
fick interventionsgruppen tillgång till ett web-baserat stödprogram i tillägg till den
astmavård som bedrivs på respektive vårdcentral idag. Kontrollgruppen fick enbart
astmavård utifrån hur den bedrivs på respektive vårdcentral idag och fick därmed inte
tillgång till det web-baserade stödprogrammet. En gång i månaden fick samtliga
deltagare i båda grupperna fylla i ett AKT-formulär. Deltagarna i kontrollgruppen
skickade in AKT-formuläret via brev medan deltagarna i interventionsgruppen fyllde i
AKT-formuläret i programmet. Interventionsgruppen fick automatiskt en påminnelse från
programmet när det var dags att fylla i AKT-formuläret, medan deltagarna i
kontrollgruppen fick påminnelse via mail, sms eller brev. Studien avslutades med att
samtliga deltagare fick göra en dynamisk spirometri.

4.6 Dataanalys
Analyser utfördes baserat på enkätsvar från AKT-formulär och spirometriresultat från
respondenterna för att testa vår hypotes. Enligt Polit & Beck (2016) utformas de flesta
kvantitativa studier för att testa hypoteser genom statistiska analyser. Data som insamlats
analyserades genom oberoende t-test (2-Sample T-test). Polit & Beck (2017) beskriver
oberoende t-test som användbart i en studie med syfte att jämföra om två medelvärden
från olika grupper skiljer sig signifikant från varandra. Medelvärdet för AKT och FEV1
har jämförts mellan interventions- och kontrollgruppen. Inmatning av data gjordes
tillsammans av författarna för att minska risken för fel. Bearbetning av data har
genomförts i statistikprogrammet Minitab där hypotes- och signifikansprövning med ttest har utförts. Effektstorlek (ES) har räknats ut i programmet Excel med hjälp av
Cohens d (d). Enligt Polit & Beck (2016) används Cohens d för att testa skillnaden i
medelvärde mellan två grupper för att ta reda på ES. En skillnad på 0.20 talar för en liten
effekt, 0.50 medelstor effekt och 0.80 stor effekt. Resultatet presenteras i deskriptiv- och
tabellform.
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4.7 Forskningsetiska överväganden
Etiska överväganden har beaktats utifrån de etiska riktlinjerna för omvårdnadsforskning i
norden och omfattar fyra olika principer (Sykepleiernes samarbeid i Norden, 2003).
Princip om autonomi handlar om att människans självbestämmanderätt, värdighet,
integritet och sårbarhet respekteras. Autonomiprincipen omfattas även av tystnadsplikt,
vilket innebär att data behandlas avidentifierat och konfidentiellt (Sykepleiernes
samarbeid i Norden, 2003). Detta beaktades i studien genom att patienten informerades
om studiens syfte och innehåll samt att deltagandet var frivilligt med möjlighet att
avbryta när som helst utan att behöva ange orsak. Insamlad data har hanterats
konfidentiellt genom kodning och har förstörts efter avslutad studie. Under studietiden
förvarades insamlad data i ett låsbart skåp som endast författarna hade tillgång till.
Skåpet var beläget i ett låst rum som enbart behörig personal på vårdcentral
Ludvika/Grängesberg hade tillträde till. Författarna till studien hanterade patienternas
datajournaler men tog endast del av det material som behövdes för urval samt ändamål
med studien i enlighet med patientdatalagen (2008:355). Endast författarna till studien
samt berörd it-tekniker hade tillgång till Astmakollen som administratörer och för att
logga in krävdes tvåfaktorsautentisering genom SITHS-kort. SITHS-kort används inom
landsting, kommun och av privata vårdgivare som ett verktyg för att på ett säkert sätt
identifiera sig med stark autentisering vid inloggning i e-tjänster. Varje användare har ett
personligt SITHS-kort med en personlig kod (Inera, 2018). Programmet Astmakollen
fanns på Landstinget Dalarnas stöd- och behandlingsplattform och åtkomst kunde endast
ske från landstingets datorer. Alla personuppgifter hanterades med sekretess enligt
personuppgiftslagen (PuL 1998:204) som var den aktuella lagstiftningen vid studiens
start.
Princip om att göra gott avser att forskningen ska vara till nytta för patientgruppen
genom ny kunskap som avser att hindra lidande, förebygga sjukdom, främja och
återställa hälsa. Deltagarna måste få ta del av resultatet (Sykepleiernes samarbeid i
Norden, 2003). En förhoppning med denna studie var att genom e-hälsa förbättra
astmavården. I tillägg till redan befintlig astmavård fick patienterna tillgång till ett webbaserat stödprogram i syfte att öka kunskap gällande sjukdomen och därmed förbättra
astmakontroll och lungfunktion. Deltagarna har fått information om hur de kan ta del av
resultatet.
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Princip om att inte skada innefattar att ingen får komma till skada under studien. En
granskning bör göras för att undvika att deltagarna utsätts för risk till skada eller obehag
(Sykepleiernes samarbeid i Norden, 2003). Aspekten har beaktats med bedömning att
ingen risk för skada eller obehag förelåg då samtliga patienter som deltog i studien fick
fortsatt astmavård enligt vårdcentralens vårdprogram. En etisk egengranskning utfördes
vilket resulterade i en ansökan till forskningsetiska nämnden på Högskolan Dalarna.
Princip om rättvisa handlar om att behandla alla människor lika med undantag då en
etiskt relevant skillnad föreligger som när en kontrollgrupp förekommer i studien
(Sykepleiernes samarbeid i Norden, 2003). I denna studie behandlades alla deltagare lika,
förutom att kontrollgruppen inte fick tillgång till det web-baserade stödprogrammet.
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5. Resultat
5.1 Deltagare
I interventionsgruppen inkluderades 68 personer varav 39 personer slutförde studien,
vilket representerar 57%. Av dessa var 10 (25,6%) män och 29 (74,4%) kvinnor.
Medelåldern var 57,7 år och medianåldern 58 år med ett spridningsmått på 21-74 år.

I kontrollgruppen inkluderades 67 personer varav 44 slutförde studien, vilket
representerar 66%. Av dessa var 12 (27,3%) män och 32 (72,7 %) kvinnor. Medelåldern
var 68,1 år och medianåldern 70,5 år med ett spridningsmått på 32-88 år.

Tabell 1. Åldersfördelning hos deltagarna.

Ålder

Interventionsgrupp n=39 Kontrollgrupp n=44

År

n (%)

n (%)

18-39

1 (2,6)

1 (2,3)

40-49

5 (12,8)

1 (2,3)

50-59

15 (38,5)

8 (18,2)

60-69

13 (33,3)

11 (25)

>70

5 (12,8)

23 (52,2)
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5.2 Astmakontroll
Vid studiens start i mars 2018 hade interventionsgruppen ett AKT-medelvärde på 18,56
(SD±4,07) och kontrollgruppen 18,91 (SD±3,75). Under de 6 månader studien pågick
ökade AKT-medelvärdet gradvis hos interventionsgruppen och vid studiens slut uppgick
medelvärden till 20,79 (SD±3,69). I kontrollgruppen däremot var AKT-medelvärdet i
stort sett oförändrat vid studiens slut då det uppgick till 18,93 (SD±4,38). AKTmedelvärde under studieperioden redovisas månadsvis i Diagram 1.

I interventionsgruppen ökade AKT-medelvärdet med 2,23 (SD±4,22) efter 6 månaders
användning av Astmakollen. Den största förändringen av AKT-medelvärde inträffade
efter 1 månads användning av programmet då det ökade med 0,9 (SD±2,94). Se diagram
1.

21
20,5
20
19,5
Interventionsgrupp

19

Kontrollgrupp

18,5
18
17,5
17
Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

Diagram 1. Medelvärde av AKT under perioden mars-augusti 2018.
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2-Sample T-test synliggörs i Bild 1 där varje deltagares förändring i AKT-värde från
mars till augusti 2018 redovisas i diagramform. X-axeln beskriver antal deltagare och Yaxeln beskriver poängförändring i AKT-värde från studiens början till slut. Skillnaden i
AKT-medelvärde mellan grupperna efter 6 månader var statistiskt signifikant med ett pvärde <0.05 (p=0.012). Se bild 1.

Bild 1. 2-Sample T-test och signifikansprövning AKT.

Effektstorlek av förändring i AKT-medelvärde mätt med Cohens d gav ett resultat på
0,57 (bild 2).

MINTgrp - Mkontrollgrp
(SINTgrp + Skontrollgrp)/2

=d

2,231-0,02273
(4,221+3,461)/2

= 0,57

Bild 2. Cohens d (d) AKT.
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Bild 3 visar normalfördelning i AKT-medelvärde mellan de båda grupperna.
Standardavvikelsen i interventionsgruppen var 4,221 och i kontrollgruppen 3,461.
Histogrammet visar även spridningen av förändring i AKT-värde mellan och inom
grupperna och tydliggör förbättringen i interventionsgruppen. X-axeln anger hur AKTvärdet har förändrats mätt i poäng. Y-axeln visar antal deltagare.

Histogram of INT; Kontrollgrp
Normal

Vari abl e
IN T
Kont rol l grp
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Mean St Dev N
2 ,2 3 1 4,2 2 1 3 9
0 ,0 2 2 7 3 3 ,46 1 44

Frequenc y

15

10

5

0

-1 5, 0

-7, 5

0, 0

7, 5

1 5, 0

Data

Bild 3. Normalfördelning AKT.
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5.3 Lungfunktion
Vid studiens start i mars 2018 hade interventionsgruppen ett medelvärde i FEV1 på 85%
(SD±15,45) och kontrollgruppen 81,4% (SD±15,00). Efter studiens slut hade
medelvärdet i FEV1 hos interventionsgruppen ökat till 85,3% (SD±14,75). Hos
kontrollgruppen sjönk medelvärdet i FEV1 till 79,4% (SD±13,28). Se diagram 2.

86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76

Interventionsgrupp
Kontrollgrupp

Mars

September

Diagram 2. Medelvärde FEV1 (%) i mars och september 2018.

2-Sample T-test synliggörs i Bild 4 där varje deltagares förändring i FEV1 från mars till
september redovisas i diagramform. X-axeln beskriver antal deltagare och Y-axeln
beskriver förändring i FEV1 vid studiens start respektive slut.

I interventionsgruppen ökade medelvärdet i FEV1 med 0,3% (SD±4,86) efter 6 månaders
användning av Astmakollen. I kontrollgruppen däremot sjönk medelvärdet i FEV1 med
2% (SD±5,58). Skillnaden mellan grupperna var statistiskt signifikant med ett p-värde
<0.05 (p=0.045). Se bild 4.
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Bild 4. 2-Sample T-test och signifikansprövning FEV1.

Effektstorlek av förändring i medelvärde av FEV1 mätt med Cohens d gav ett resultat på
0,45 (bild 5).

MINTgrp - Mkontrollgrp
(SINTgrp + Skontrollgrp)/2

=d

0,3077-(-2,023)
(4,857+5,576)/2

= 0,45

Bild 5. Cohens d (d) FEV1.
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Bild 6 visar normalfördelning i FEV1 mellan de båda grupperna. Standardavvikelsen i
interventionsgruppen var 4,857 och i kontrollgruppen 5,576. Histogrammet visar även
spridningen av förändring i FEV1 mellan och inom grupperna och tydliggör försämringen
i kontrollgruppen. X-axeln anger hur FEV1 har förändrats mätt i %. Y-axeln visar antal
deltagare.

Histogram of INT; Kontrollgrp
Normal

10

Vari abl e
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Bild 6. Normalfördelning lungfunktion.
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6. Diskussion
6.1 Sammanfattning av resultat
Denna studie visade signifikant förbättring av astmakontroll hos de patienter som haft
tillgång till det web-baserade stödprogrammet Astmakollen under 6 månader. AKTmedelvärdet i interventionsgruppen steg med 2,23 (SD±4,22) medan värdet i
kontrollgruppen

var

tämligen

oförändrat.

Medelvärdet

av

lungfunktionen

i

interventionsgruppen steg med 0,3% (SD±4,86) under studietiden medan den
försämrades med 2% (SD±5,58) i kontrollgruppen. Skillnaden mellan grupperna var
signifikant. Effektstorleken mätt i Cohens d visade en medelstor effekt av programmet
vad gäller förändring i medelvärde av AKT samt FEV1.

6.2 Resultatdiskussion
Denna studie visade att det web-baserade stödprogrammet Astmakollen förbättrade
astmakontrollen hos vuxna patienter. Skillnaden i AKT-medelvärde mellan grupperna
var statistiskt signifikant och effektstorleken uppgick till 0,57 mätt i Cohens d vilket talar
för en medelstor effekt av programmet. Enligt Polit & Beck (2016) kan de flesta
omvårdnadsstudier inte förvänta sig en effektstorlek över 0,50. Det vanligaste är ett värde
mellan 0,20 och 0,40. Resultatet visar att e-hälsa kan förbättra patienternas astmakontroll
genom att vara ett verktyg i egenvården liksom även tidigare studier har påvisat (Bonini,
2017; Bonini & Usmani, 2018; Merchant, 2018).

I båda grupperna steg AKT-medelvärdet efter 1 månads deltagande i studien. Orsaken
kan vara att samtliga deltagare uppmärksammade sina astmasymtom och därmed fick
bättre astmakontroll enbart på grund av deltagandet i studien. Samtliga deltagare fyllde i
AKT-formuläret varje månad vilket också medförde att deltagaren gavs tillfälle att
reflektera över sina symtom. I interventionsgruppen fortsatte AKT-medelvärdet att stiga
successivt under hela studiens gång, medan värdet i kontrollgruppen höll sig relativt
oförändrat. En anledning till detta kan vara att interventionsgruppen hade tillgång till
programmet samt att de vid AKT-värde under 19 poäng fick personlig feed-back via
meddelandefunktion med individanpassade råd. Patienten hade även möjlighet att själv ta
kontakt via den funktionen vid problem eller när frågor uppstod. Bonini (2017) och Hui
et al., (2017) har identifierat att feed-back från sjukvårdspersonal ger bättre
astmakontroll. Enligt Merchant et al. (2018) kan web-baserade stödprogram främja
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förhållande mellan patient och vårdare när patienten kan kommunicera via
meddelandefunktionen, för att tillsammans med vårdaren besluta om åtgärd och på så vis
uppnå bättre astmakontroll.

Ytterligare en anledning till ökat AKT-värde kan vara bättre följsamhet till
inhalationsläkemedel då deltagarna i interventionsgruppen dagligen fick SMSpåminnelse att ta sina läkemedel. Även tillgång till videoinstruktion som demonstrerade
inhalationsteknik kan ha bidragit till en mer korrekt läkemedelsadministrering hos
deltagarna i interventionsgruppen, vilket tidigare studier har visat vara en av de viktigaste
delarna vad gäller astmabehandling (Locke et al., 2018; Müller et al., 2017).

I interventionsgruppen ökade medelvärde i FEV1 med 0,3% till skillnad från
kontrollgruppen som försämrades med 2%. Skillnaden mellan grupperna var statistiskt
signifikant och effektstorleken uppgick till 0,45 mätt i Cohens d vilket talar för en
medelstor effekt av programmet. Deltagarna i interventionsgruppen hade vid studiens
start ett högre medelvärde i FEV1 än kontrollgruppen. Kontrollgruppen hade därmed
större

utrymme

till

förbättring

men

försämrades

trots

detta

i

FEV1.

I

interventionsgruppen hade deltagarna bibehållen lungfunktion vid studiens slut vilket
skulle kunna tyda på att Astmakollen bidrog till bättre följsamhet till läkemedel, korrekt
inhalationsteknik samt tillgång till en personlig behandlingsplan där det framgick hur de
ska agera vid försämring. Alla dessa delar kan på sikt bidra till en bibehållen eller
förbättrad lungfunktion. En anledning till att kontrollgruppen hade lägre FEV1 vid
studiestart kan ha ett samband med att medianåldern i den gruppen var högre då
lungfunktionen enligt Roman, Rossiter & Casaburi (2016) minskar med ungefär 40%
mellan 20-85 års ålder.

Enligt Orems egenvårdsteori (Kirkevold, 2000) behöver personen få insikt i vilka
handlingar som måste utföras och själv ta initiativ till egenvårdsaktiviteter. Astmakollen
ger personen ökad möjlighet till egenvård genom ständig tillgång till evidensbaserad
information och verktyg som främjar egenvård. Programmet innehåller patientutbildning,
regelbunden konsultation med sjukvården och en aktuell behandlingsplan vilket Van
Gaalen et al. (2016) poängterar som viktiga delar i egenvården för att uppnå
astmakontroll. Även Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid vård av astma (2018)
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framhäver att sjukvården bör erbjuda skriftlig behandlingsplan och patientutbildning som
stöd i personens egenvård. Då behandlingsplanen finns tillgänglig elektroniskt i
programmet har patienten tillgång till den oavsett geografisk lokalisation. Numera reser
vi mycket världen över och på bara några timmar kan vi förflyttas mellan olika klimat
som påverkar astmasymtomen. Därmed är tillgängligheten till den elektroniska
behandlingsplanen betydelsefull för att kunna sätta in rätt åtgärd eller kontakta sin
vårdgivare. Programmet kan på så vis bidra till att deltagarna på kortare tid uppnår
optimal

astmabehandling,

vilket

resultatet

i

denna

studie

tyder

på

då

interventionsgruppen fick en förbättrad astmakontroll.

Det web-baserade stödprogrammet Astmakollen kan hjälpa patienten att bättre förstå och
hantera sin sjukdom vilket idag är en svårighet hos ett stort antal astmapatienter. Genom
ökad sjukdomskunskap minskar patientens astmasymtom vilket bidrar till en bättre
livskvalitet. Self-management inom astma kräver dagligt arbete av patienten (Merchant,
2018) då symtomen varierar över tid och behandlingen bör justeras därefter (Van Gaalen
et al., 2016). Programmet tillhandahåller information som patienten kan ta del av när
behov uppstår vilket kan ge en ökad trygghet för patienten samt minska belastningen på
hälso- och sjukvården. Patienten kan även kontakta vårdgivaren genom en
meddelandefunktion vid funderingar. I framtiden skulle informationsutbyte via
videosamtal med vårdgivare kunna vara ytterligare en funktion i programmet. På så vis
kan vårdgivaren få mer och utförligare information kring exempelvis inhalationsteknik
vilket tidigare studier har visat att många patienter saknar korrekt kunskap om (Bonini &
Usmani, 2018; Cook, Modena & Simon, 2016; Locke et al., 2018). Med denna möjlighet
kan både patient och vårdgivare spara tid genom att videosamtal till viss del kan ersätta
fysiska besök.

Intresset för hälso- och sjukvårdsapplikationer har ökat världen över (Hui et al., 2017)
vilket talar för att användning av m-hälsa kan komma att ha en betydande roll i
framtidens sjukvård. I Sverige växer utbudet av olika hälso- och sjukvårdsapplikationer
som tillhandahålls inte bara från landsting utan även från privata aktörer med eventuellt
vinstintresse. Enligt Tinschert et al. (2017) kräver inte applikationsbutiker att utvecklare
anger evidens i sina applikationer eller att de utformas utifrån behandlingsriktlinjer. För
att säkerställa en astmavård av hög kvalitet är det viktigt att e-hälsa utformas av hälso26

och sjukvården och bygger på evidensbaserad kunskap samt aktuella riktlinjer, vilket har
varit utgångspunkterna i skapandet av Astmakollen.

6.3 Metoddiskussion
För att testa vår hypotes och utvärdera effekten av Astmakollen valdes en 2-armad
randomiserad, kontrollerad studie (RCT-studie) med kvantitativ ansats då det enligt
Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström (2016) är den bästa metoden för att ta reda
på om en viss intervention har effekt. En RCT-studie är prospektiv och redovisar en
jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera interventionsgrupper (Willman et
al., 2016).

Åldersfördelningen hos deltagarna skiljer sig mellan grupperna trots ett slumpmässigt
urval. Median- samt medelvärde ligger högre i kontrollgruppen och personer >70 år är
överrepresenterade i kontrollgruppen. Då deltagarnas värden jämförs individuellt från
studiens start till slut borde åldersfördelning mellan grupperna inte påverka resultatet.
Majoriteten av samtliga deltagare i studien är 60 eller äldre (63%). Förförståelsen var att
majoriteten på deltagarna i studien skulle vara yngre. Tidigare studier har dock visat att
intresset för e-hälsa inte bara gäller yngre personer utan även tilltalar äldre vuxna (Cook
et al., 2017). 73,5% av samtliga deltagare i studien var kvinnor men i de båda grupperna
såg könsfördelningen likvärdig ut. En anledning till att kvinnor är överrepresenterade i
studien kan vara att förekomst av astma är vanligare hos kvinnor efter puberteten
(Socialstyrelsen,

2009).

Könsfördelningen

bör

inte

påverka

resultatet

eller

överförbarheten då den var liknande i båda grupperna.

Socioekonomisk status hos deltagarna har inte undersökts i denna studie varvid inga
slutsatser kan dras gällande skillnader hos personer med olika socioekonomisk status.
Det finns en möjlighet att en betydande skillnad inte föreligger då 93,4% av Sveriges
befolkning idag har tillgång till internet i hemmet (Svenskarna och internet, 2016). Barn
och ungdomar under 18 år har inte inkluderats varvid överförbarheten till den
åldersgruppen inte är möjlig.

Intentionen från början var att inklusionskriteriet på AKT-värdet skulle vara 19 poäng
eller lägre, vilket talar för en okontrollerad astma. Värdet fick dock höjas till 21 poäng
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för att få ihop tillräckligt antal deltagare enligt vår powerberäkning. Genom att inkludera
även patienter med delvis kontrollerad astma ökar överförbarheten i en population
eftersom AKT-värdet varierar hos astmapatienter.

En styrka i studien är att AKT-formuläret är ett standardiserat och kvalitetssäkrat
frågeformulär vilket stärker mätinstrumentets kvalitet. Formuläret fångar patientens egen
uppfattning och bedömning av sin astmakontroll, vilket gör vården mer personcentrerad.
Ytterligare en styrka är att spirometrierna på samtliga deltagare har utförts av samma
person, vilket ökar tillförlitligheten då undersökningen utförts på likvärdigt sätt. Hade
olika personer utfört spirometrierna kan genomförandet variera, vilket i sin tur kan
påverka spirometriresultatet.

När

2-Sample

T-test

genomfördes

för

AKT

i

Minitab

uppmärksammade

statistikprogrammet att två värden stack ut i kontrollgruppen i jämförelse med övriga
värden i samma grupp (rödmarkerade punkter i bild 2). Programmet uppmanar till att
identifiera orsak till detta samt värdera om värdena bör uteslutas i studien. Båda
patienterna hade vid studiens start ett lågt AKT-värde vilket kan vara orsak till att de fick
en större ökning än övriga deltagare i gruppen. Dessa exkluderades inte ur studien då det
var den faktiska förbättringen patienterna haft.

En begränsning i denna studie är att avhoppet av deltagare resulterade i en relativt liten
undersökningsgrupp, vilket ger en begränsad generaliserbarhet i en större population.
Orsak till bortfall har inte kunnat identifieras eftersom deltagarna har rätt att avsluta
studien utan att uppge anledning. Det hade varit värdefullt att ta reda på orsak till avhopp
då eventuella brister i programmet kan identifieras för möjlighet till förbättring. I
interventionsgruppen tvingades två av deltagarna att avsluta studien innan start då de inte
hade tillgång till internet. Avhoppen hade kunnat undvikas om det i brevet med förfrågan
att delta i studien framgått att internet krävdes för att kunna delta. Detta togs i beaktande
då brevet formulerades, men informationen inkluderades inte då deltagarna i
kontrollgruppen inte skulle få tillgång till det web-baserade programmet. Urvalsgruppen
hade även kunnat bli större om programmet hade erbjudits på flera språk då ickesvensktalande exkluderades i urvalet.
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Astmakollen är nyskapat för denna studie och har inte använts av patienter tidigare.
Därmed finns utvecklingsmöjligheter i användarvänlighet och innehåll. För att komma åt
stöd- och behandlingsplattformen på 1177 Vårdguiden krävs inloggning i flera steg,
vilket kan upplevas komplicerat. Detta kan medföra att patienterna använder programmet
i mindre utsträckning. Innan studien startades hade det varit värdefullt om programmet
testats av några personer för att upptäcka eventuella brister.

Personer med mer uttalade symtom och sämre kontrollerad astma har ett större utrymme
för förbättring då de har mer behov av stöd och är därför troligen mer intresserade att
delta i studien än en person med välkontrollerad astma. Det finns en möjlighet att de som
deltog och fullförde studien var mer angelägna till self-management och att arbeta
förebyggande för sin astma än de som inte önskade delta eller avslutade studien. De som
såg fördelarna med programmet var troligen mer benägna att fortsätta studien till skillnad
från de som valde att hoppa av. Detta gör att överförbarheten till personer som inte är lika
angelägna till self-management är svår att göra. Web-baserade stödprogram passar inte
för alla individer men kan vara ett stöd till astmavården både för vårdgivare och patient.

En begränsning i studien är att programmets effekter inte har undersökts under någon
längre period. Detta medför att inga slutsatser kan dras gällande användarfrekvens av
programmet samt programmets effekt på astmakontroll och lungfunktion över en längre
tid än 6 månader. Förförståelsen är att det finns en risk att användning av programmet
minskar över tid. Samtidigt kan det vara så att när patienten har fått den kunskap den
behöver för att uppnå self-management används endast programmet när behov uppstår
vilket då kan bli mer sällan.

Enligt Polit och Beck (2016) är målet när olika grupper jämförs att behandla alla
deltagare i respektive grupp på samma sätt. Då studien innebar att kontrollgruppen inte
fick tillgång till Astmakollen har beaktande tagits om metoden därmed var oetisk.
Samtliga deltagare har fått astmavård som den bedrivs idag på respektive vårdcentral och
därmed bedömdes att ingen risk för skada eller obehag förelåg. De båda grupperna i
studien har fått samma vård förutom att interventionsgruppen i tillägg har fått tillgång till
det web-baserade stödprogrammet.
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6.4 Samhälleliga aspekter utifrån klinisk relevans
Genom ständig tillgänglighet till evidensbaserad information och tillgång till personlig
behandlingsplan samt videoinstruktioner gällande inhalationsteknik har e-hälsa potential
att förbättra tillgängligheten och vara ett komplement till dagens astmavård. Då vården
bör vara individanpassad kan e-hälsa vara ett alternativ till fysiska besök på
vårdcentralen. För patienten kan det vara tidsbesparande, minska resekostnader och öka
tillgänglighet till vården oberoende av geografiskt avstånd till sjukvårdsinrättning. För
hälso- och sjukvården kan e-hälsa spara resurser och minska vårdkostnader då patienter
med bättre kontrollerad astma söker mindre akut sjukvård samt då vissa fysiska besök till
astmasköterska kan ersättas med kontakt via det web-baserade stödprogrammet. Det ger
astmasköterskan möjlighet att ha ökat antal vårdkontakter dagligen då rådgivning i
programmet inte är lika tidskrävande som ett besök på mottagningen. Dessutom styrs
vårdkontakten efter patientens behov till skillnad från ett inplanerat mottagningsbesök.
Alla patienter har inte behov av fysiska möten vid varje kontakt med sjukvården utan kan
följas upp via e-hälsa och bokas vid behov. Då den årliga samhällskostnaden för
astmavården i Sverige uppgår till 8 miljarder kronor (Socialstyrelsen, 2018) är det av ett
samhällsekonomiskt intresse att effektivisera och förbättra astmavården för att minska
sjukfrånvaro samt direkta kostnader för hälso- och sjukvård.

6.5 Etiska aspekter utifrån klinisk nytta
Behovet av denna studie är stort då ingen forskning i Sverige har genomförts som
undersökt effekten av ett web-baserat stödprogram för astmapatienter. E-hälsa kan vara
ett hjälpmedel i utfärdande av individuell behandlingsplan som patienten har ständig
tillgång till, vilket stärker patientens autonomi vad gäller self-management vid astma.
Enligt Hui et al. (2017) är implementering av behandlingsplan en utmaning på grund av
brist på tid och resurser.

Denna studie har påvisat att det finns fördelar med att implementera e-hälsa i
astmavården då det har potential att förbättra astmakontroll och self-management för
denna patientgrupp. Astmakollen kan vara till nytta för astmapatienter genom att hindra
lidande, förebygga sjukdom samt främja och återställa hälsa i enlighet med göra gott
principen

(Sykepleiernes

samarbeid

i

Norden,

2003).

När

deltagare

i

interventionsgruppen uppgav ett AKT-värde som indikerade okontrollerad astma (≤19
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poäng) rapporterade Astmakollen till vårdgivaren som kunde besluta om åtgärd och
kontakta patienten. Hade patienten endast haft tillgång till den astmavård som bedrivs
idag finns risk att vederbörande inte hade sökt hälso- och sjukvård då patienten kan
uppleva sin okontrollerade astma som kontrollerad. Enligt Barrett et al. (2017)
överskattar mer än 4 av 5 patienter sin astmakontroll. En dåligt kontrollerad astma kan
leda till sämre hälsa (Socialstyrelsen, 2018), inskränkningar i vardagen (Eberhart et al.,
2014) och på sikt utvecklas till en irreversibel lungfunktionsnedsättning (Sundh, Lisspers
& Hässlemar, 2018).

6.6 Konklusion
Denna studie visar att e-hälsa kan ge en förbättrad astmakontroll och bibehållen
lungfunktion samt vara ett komplement till dagens astmavård genom att öka
tillgängligheten av individanpassad evidensbaserad vård. Kunskapen från denna studie
kan adderas till befintlig forskning för att fortsätta förbättra interventioner med e-hälsa i
syfte att stödja self-management hos astmapatienter. E-hälsa kan förbättra kvaliteten och
tillgängligheten av hälso- och sjukvård, minska samhällskostnader samt erbjuda
personcentrerad vård.

6.7 Förslag till vidare forskning
En studie med större antal deltagare skulle behöva utföras för att ytterligare studera det
web-baserade stödprogrammets effekt och undersöka långtidseffekten under längre tid än
6 månader. Då bortfallet i interventionsgruppen var något större jämfört med
kontrollgruppen finns behov att undersöka hur deltagarna upplevde programmet, vad som
kan förbättras samt om det saknas något. Genom en kvalitativ intervjustudie där
upplevelser hos patienter från interventionsgruppen synliggörs har programmet potential
att förbättra innehåll och användarvänlighet.

I denna studie har deltagarnas totala förändring i AKT-medelvärde jämförts. Genom att
undersöka varje fråga för sig i AKT-formuläret kan information erhållas om det är någon
del i astmakontrollen som förbättras mer än någon annan genom intervention med ehälsa.
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Då samhällskostnaderna i Sverige för astma uppgår till 8 miljarder årligen finns ett
samhällsintresse att minska på dessa kostnader. Därför skulle studier behöva utföras som
undersöker om e-hälsa kan minska frekvens av astmaexacerbationer, oplanerade besök
samt inläggningar inom hälso- och sjukvården. Interventioner med e-hälsa skulle även
kunna appliceras som ett hjälpmedel i hälso- och sjukvården för personer med andra
kroniska sjukdomar, såsom diabetes eller hjärtsvikt.

6.8 Självständighetsdeklaration
Författare Maria Boström och författare Marie Persson har i lika stor omfattning bidragit
till alla delar av denna uppsats.
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Bilaga 2
Astma Kontroll Test – AKT

Dagens datum………………………………..

För vuxna (12 år eller äldre)

Personnummer………………………………..

AKT är fem frågor som skall besvaras så ärligt som möjligt.
Viktigt att samtliga frågor besvaras.

Namn……………………………………………..

Hur man fyller i astmakontrolltest
Steg 1 Poängen för varje fråga skall ringas in och den siffran skrivs in i
rutan till höger
Steg 2 Poängen läggs ihop för att ge en totalsumma.
Steg 3 Resultatet gås igenom med din läkare eller sjuksköterska

19 poäng
eller lägre

Det går att få maximalt 25 poäng. Om
poängsumman är 19 eller lägre kan detta
vara ett tecken på att astman inte är så
välkontrollerad som den skulle kunna vara.

1. Under de senaste 4 veckorna, hur stor del av tiden har du hindrats av din astma från att utföra dina
normala aktiviteter på arbetet, i skolan eller hemma?
1
Hela tiden

2
En större del av
tiden

3
En del av tiden

4
En mindre del av
tiden

5
Ingen del av tiden

Poäng

5
Inte alls

Poäng

2. Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du varit andfådd/upplevt andnöd?
1
Mer än en gång
per dag

2
En gång om
dagen

3
3 till 6 gånger i
veckan

4
En eller två
gånger i veckan

3. Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du vaknat av dina astmasymtom
(väsande andning, hosta, andfåddhet/andnöd, täthetskänsla eller värk i bröstet) under
natten eller tidigare än vanligt på morgonen?
1
4 eller fler nätter i
Veckan

2
2 till 3 nätter i
veckan

3
En gång i veckan

4
En eller ett par
gånger

5
Inte alls

Poäng

4. Under de senaste 4 veckorna, hur ofta har du använt extrados av snabbverkande
luftrörsvidgare (t.ex. Bricanyl®, Buventol®, Ventoline®, Oxis®, Symbicort®, Innovair®)?
1
3 eller fler gånger
per dag

2
1 eller 2 gånger
per dag

3
2 eller 3 gånger
per vecka

4
En gång i veckan
eller
mer sällan

5
Inte alls

Poäng

5
Helt kontrollerad

Poäng

5. Hur skulle du bedöma din astmakontroll under de senaste 4 veckorna?
1
Inte alls
Kontrollerad

2
Dåligt
kontrollerad

3
Till viss del
kontrollerad

4
Väl kontrollerad

Poängsumma
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Bilaga 3
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar
människor
Projekttitel: Web-baserat stöd i astmavården
Student/studenter: Maria Boström & Marie Persson
Handledare: Susanna Nordin
Ja

Tveksamt

Nej

X
1

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. innehåller
studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv förmåga, personer
med psykiska funktionshinder samt personer i beroendeställning i
förhållande till den som utför studien (ex. på personer i
beroendeställning är patienter och elever)?

2

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att
inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full
information om undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig
ett deltagande)?

3

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på
forskningspersonerna?

4

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller
psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)?

5

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller
avliden människa (t.ex. blodprov)?

6

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i eller är
avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)?

X

X

X

X

X

Med känsliga personuppgifter avses, enligt
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller
sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk
övertygelse samt medlemskap i fackförening

X
7

Avser du att behandla personuppgifter som avser lagöverträdelser
som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella
tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden, och som ingår
i eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)?
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Bilaga 4
BESLUT

2017-12-12
HDa dnr
7.1-2017/1156
Maria Boström, h17marbo@du.se
Marie Persson, h17maper@du.se

Forskningsetisk granskning av studentarbete
Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna har granskat ansökan för
projekt ”Web-baserat stöd i astmavården”.
Ansökan är inlämnad av Maria Boström och Marie Persson.
Ansökan gäller ett studentarbete i distriktsköterskeutbildningen som återkommer
till nämnden efter ett tidigare avslag, HDa 7.1-2017/1156, 2017-10-25 och 201711-22.
I den förnyade ansökan har förbättringar gjorts i enlighet med nämnden beslut.
Beslut: Ansökan godkänns under villkor att följande punkter åtgärdas. Beslut om
ansökan tas därefter av ordföranden.
1. Förhållningssätt till och information till forskningspersonerna om
PUL. Korrekt PUL-information enligt https://www.epn.se/uppsala/omnaemnden/ saknas i informationen till forskningspersonerna.
2. Dessutom bör förklaring av syfte med spirometriundersökningen
infogas i informationen till forskningspersonerna.

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna

Gunilla Carstensen
Ordförande

________________________________________________________________________
Högskolan Dalarna
S 791 88 Falun
Tfn
Sweden
+46 23-77 80 00

Fax
+46 23 77 80 80

www.du.se
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Bilaga 5

Informationsbrev till verksamhetschef på vårdcentral Ludvika/Grängesberg
Vi är två sjuksköterskor som studerar till distriktsköterskor på högskolan Dalarna. Som en
del i utbildningen kommer vi att göra ett examensarbete på magisternivå. Syftet med
studien är att undersöka om ett web-baserat stödprogram kan ge förbättrad astmakontroll
samt lungkapacitet hos denna patientgrupp. Som bakgrund till studien har vi genom yrket
uppmärksammat att behovet hos denna patientgrupp är stort då vi i Dalarna inte når upp
till nationella riktlinjer vad gäller uppföljning och astmakontroll. Litteraturgenomgång av
aktuell forskning globalt har utförts som visar att patienterna inte uppnår målen i
riktlinjerna vilket medför ett onödigt lidande. Genom en förebyggande personcentrerad
vård med regelbundna kontroller finns potential att patienten förbättrar sin astmakontroll
och därigenom minskar sjukhusinläggningar och oplanerade läkarbesök. Tidigare
forskning har även visat att e-hälsa kan generera lägre kostnader och kliniskt effektivisera
astmavården genom att patienterna får ständig tillgänglighet av evidensbaserad vård och
ökar deras möjligheter till egenvård.

Vår önskan är att utföra denna studie på vårdcentral Ludvika/Grängesberg, Smedjebacken
och Sunnansjö under mars 2018 till augusti 2018. Astmapatienterna som önskar delta i
studien får göra spirometri innan och efter studien pågår samt fylla i AKT-formulär en
gång/månad. Önskvärt är om vårdcentralen kan bistå med spirometriundersökningar.
Patienterna indelas sedan slumpmässigt i två grupper, varav den ena gruppen kommer ha
tillgång till ett web-baserat stödprogram via landstingets stöd- och behandlingsplattform.
All data som insamlas behandlas konfidentiellt och handhas enbart av författarna till
studien. Materialet förstörs efter avslutad studie. Deltagandet är frivilligt och patienterna
har rätt att när som helst avbryta utan att uppge orsak.

Resultatet kommer att presenteras i form av en uppsats vid högskolan Dalarna, och om så
önskas erbjuds en muntlig presentation på vårdcentralen av författarna.
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Med vänliga hälsningar
Maria Boström & Marie Persson

Jag godkänner härmed att studien får genomföras:

_____________________

__________________________________

Ort, datum

Underskrift, namnförtydligande

44

Bilaga 6

Brev till deltagare i studien
Härmed tillfrågas du att delta i en studie med syfte att förbättra astmavården i Dalarna.
Meningen med denna studie är att undersöka om tillgång till ett web-baserat stödprogram
anpassat för astmapatienter kan förbättra sjukdomskontrollen och öka lungfunktionen.
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna.
Studien är etiskt granskad av Forskningsetiska nämnden (FEN) vid Högskolan Dalarna.
Du har fått detta brev eftersom du har en astmadiagnos och är listad på vårdcentral
Ludvika/Grängesberg, Smedjebacken eller Sunnansjö. Målet är att 100 personer ska delta.
Studien startar (mars 2018) samt avslutas (augusti 2018) med att du får göra en kostnadsfri
spirometri på vårdcentralen. Syftet med att utföra en spirometri är att undersöka om
tillgången till ett web-baserat stödprogram kan förbättra lungfunktionen. Denna
undersökning tar omkring 30 minuter vid varje tillfälle. Under studiens gång som beräknas
pågå under 6 månader, ska du fylla i ett formulär med 5 frågor (astma kontroll test, AKT)
en gång per månad. Resultat av studien kan tillhandahållas på vårdcentral
Ludvika/Grängesberg under våren 2019.
Spirometrivärdet sparas i din journal tillsammans med dina tidigare resultat. AKTformuläret kommer endast hanteras av författarna och lagras på redan befintlig
webplattform tillhörande Landstinget Dalarna som är intrångsskyddad och godkänd av
läkemedelsverket.

AKT-formulären

kasseras

efter

avslutad

studie.

Samtliga

personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt så att inga obehöriga kan ta del av
dem och handhas enligt Personuppgiftslagen (PuL 1998:204). Landstinget Dalarna är
ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med examensarbetet. Enligt
personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om
dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade.

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande
utan närmare motivering. Vården är densamma, vare sig du väljer att medverka i studien
eller inte.
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Vid önskan att delta, var god fyll i talongen nedan samt skicka in den tillsammans med
bifogat AKT-formulär så snart som möjligt, dock senast 31/1.
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga via mail. Om du blir utsedd att
delta i studien kommer ett informationsbrev tillsammans med en kallelse för
spirometriundersökning.
Med vänlig hälsning

_______________________

_______________________

Maria Boström

Marie Persson

E-post: h17marbo@du.se

E-post: h17maper@du.se

_______________________
Ort, datum

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Blankett för medgivande att delta i studien

Jag har tagit del av informationen och önskar delta i studien.
Jag samtycker till att mina personuppgifter handhas enligt
Personuppgiftslagen (PuL 1998:204).

_______________________

_______________________________

Underskrift

Namnförtydligande

_______________________
Ort, datum
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