
 

  

Undersökning av inhalatorers 

användarvänlighet 
 

En grupp läkare och sköterskor vid Karolinska Universitets-

sjukhuset genomför nu en viktig undersökning av 

användandet av inhalatorer och söker därför försökspersoner. 

 

Läkemedel för sjukdomar i andningsvägarna, t.ex. astma eller 

kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), ges oftast via en 

inhalator genom vilken personen andas in sina läkemedel. Det 

finns många olika sorters inhalatorer, med olika fördelar och 

nackdelar. För att man ska få i sig rätt dos av läkemedlet i 

luftvägarna är det viktigt att inhalatorn används på ett korrekt 

sätt. Det är dock mycket vanligt att patienter som har en 

inhalator använder denna på ett felaktigt sätt.  

 

För att få kunskap om de möjliga fel som personer som använder inhalatorerna gör 

samt om det är någon skillnad mellan olika typer av inhalatorer, genomför vi nu 

denna studie.  

 

Eftersom det är själva inhalatorn och inte läkemedlets effekt som vi vill undersöka kommer 

inhalatorer utan läkemedel att användas i studien. 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hur går det till om du väljer att vara med? 

Studien kommer att genomföras vid ett inbokat tillfälle i en lokal i Stockholm. Till en början kommer 

studien att genomföras i en lokal på Sveavägen 63. Under detta tillfälle kommer du att testa en sorts 

inhalator (utan läkemedel) och du kommer att bli inspelad på video när du gör detta. Alltihop 

kommer att ta ungefär en halvtimme. Som tack för din hjälp och ditt deltagande kommer du erhålla 

300 kr. Studien är godkänd av etikprövningsnämnden. 

 

För mer information om studien och intresseanmälan, vänligen besök 

www.inhalatorstudie.se eller ring på 0704-91 80 93. När intresseanmälan accepterats kommer 

du att bli inbjuden att boka en tid för studietillfället som passar dig. 

Vi söker dig som är… 

- mellan 18-75 år  

och som inte har…  

- egen erfarenhet av inhalatorer och inte heller har någon nära anhörig som använder eller 

tidigare har använt någon inhalator 

- någon syn-, hörsel- eller annan nedsättning som begränsar förmågan att tillgodogöra sig 

skriftlig eller muntlig instruktion 

- sjukdom eller handikapp som försvårar fysisk hantering av mindre föremål  

- allergi mot komjölksprotein 

 

Vi söker nu särskilt dig som är mellan 50-75 år! 


