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Abstract 
Läkemedel är viktiga och trots positiva effekter kan dess användning leda till 
läkemedelsrelaterade problem, där kostnaderna för att åtgärda dessa problem kan vara lika 
tunga som läkemedelskostnaderna. Kliniska farmaceuter som arbetar tvärprofessionellt med 
läkemedelsgenomgångar kan bidra till att minska läkemedelsrelaterade problem hos patienten. 
Kliniska farmaceuter kan ha beslutsstöd som hjälp i detta arbete. Ett beslutsstöd kan definieras 
som ett system som kan varna, påminna eller rikta en vårdgivares arbete mot kliniska riktlinjer 
och rekommendationer. Denna studie undersöker sex olika svenska beslutsstöd som kan finnas 
tillgängligt för kliniska farmaceuter. 

Arbetet ska utforska hur beslutsstöden värderas vid arbete med läkemedelsgenomgångar, hur 
ofta de används och hur tillgängligheten ser ut mellan de olika regionerna/landstingen samt om 
den kliniska farmaceutens bakgrund vad gäller erfarenhet och utbildning har en betydelse i hur 
stöden uppfattas och används. 

Studien baseras på en webbenkät riktat till landstingsanställda kliniska farmaceuter som 
arbetar med läkemedelsgenomgångar. Enkäten skickades i två omgångar till ett internt google-
nätverk för landstingsanställda kliniska farmaceuter med cirka 120 anställda som arbetade med 
läkemedelsgenomgångar, vilket resulterade i 74 deltagare. 

Tillgänglighetsundersökningen visade att majoriteten av deltagarna hade tillgång till samtliga 
beslutsstöd förutom njurfunktionskontrollen och riskprofilstödet. Studiens resultat visade även 
att interaktionskontrollen, njurfunktionskontrollen och stödet för olämpliga läkemedel för 
äldre fick högst värdering för arbetet med läkemedelsgenomgångar. Lägre värdering av dessa 
stöd fick stödet för biverkningssökning, rekommenderade läkemedel och riskprofilsstödet i 
följd. Användningsfrekvensen av beslutsstöden visades korrelera med värderingsresultat för 
varje enskilt stöd. Beslutsstöden värderingsresultat och användningsfrekvensresultat skiljde sig 
inte åt på ett signifikant sätt baserat på deltagarnas erfarenhet, grundutbildning eller kliniska 
utbildning.  

Att interaktionskontrollen, njurfunktionskontrollen och olämpliga läkemedel för äldre får bra 
resultat, förvånar inte då andra studier har visat att beslutsstöd som fungerar på liknande sätt 
har visat att sjukvårdspersonals prestation ökas då stöden ger automatiska varningar om 
potentiella läkemedelsrelaterade problem och förslag på hur de kan undvikas. Att stödet för 
biverkningssökning och rekommenderade läkemedel fick lägre resultat tro bero på avsaknad av 
rekommendationer eller låg klinisk relevans. Riskprofilsstödet låga resultat tros bero på att få 
antal deltagare hade tillgång till beslutsstödet. Vid jämförelser med andra studier som 
undersökt detta stöd, fick det ett bra omdöme för dess användbarhet vid 
läkemedelsgenomgångar. Att detta stöd och njurfunktionskontrollen, som fick ett bra resultat, 
har en så låg tillgänglighet är något som anses negativt. Detta eftersom beslut bör vara 
kunskapsbaserade och kunna fattas på lika grunder oavsett vart i landet hälso- och 
sjukvårdspersonal arbetar.  

Majoriteten av beslutsstöden fick bra resultat i denna studie, när dess värdering och 
användningsfrekvens undersöktes för arbete vid läkemedelsgenomgångar. Låg tillgänglighet till 
stöd för njurfunktionskontroll och riskprofil kan leda till ojämlik vård. 

Nyckelord: Kliniska farmaceuter, LRP, läkemedelsgenomgång, beslutsstöd, jämlik vård 
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Introduktion 
Läkemedel är centralt inom vården och används för att minska sjuklighet eller dödlighet 
samt förbättra livskvalitet och skapa symtomkontroll1. Men tyvärr är det väl känt att 
läkemedel kan orsaka problem, där kostnaderna för att åtgärda dessa problem kan vara 
lika tunga som läkemedelskostnaderna2, 3. Det finns även siffror som visar att 
läkemedelsbiverkan kan vara den sjätte största dödsorsaken hos en vårdtagare i USA4 och 
sjunde största dödsorsaken i Sverige5 och att ca 88 % av läkemedelsbiverkningarna kan 
vara möjliga att förhindra6. Ytterligare siffror från Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) visar att ca 3000 svenskar dör årligen på grund av läkemedelsrelaterade skador 
samt att 6-16% av sjukhusinläggningarna är läkemedelsrelaterade7. Enligt Socialstyrelsen 
är förbättringsarbete för läkemedelsbehandling till äldre ett prioriterat område8.  Då 
problem orsakade av läkemedel kan vara komplexa, kan arbetet för att lösa eller 
förebygga dessa behöva arbete i ett tvärprofessionellt team.  

Kliniska farmaceuter har potential till spela en nyckelroll i detta tvärprofessionella team, 
då de har en djup kunskap om farmakokinetik, farmakodynamik och 
läkemedelsformulering vilket är värdefull kunskap vid en läkemedelsgenomgång9. 
Kliniska farmaceuter arbetar i team med läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal 
med att förbättra läkemedelsbehandlingen hos patienten10, 11. Detta görs genom arbete 
med läkemedelsgenomgångar, där dessa kan antingen vara utformade som enkla eller 
fördjupade8. 

Läkemedelsgenomgångar och läkemedelsrelaterade problem 
En enkel läkemedelsgenomgång definieras av Socialstyrelsen som en, under läkares 
ansvar, kartläggning av patientens ordinerade och använda läkemedel, inklusive natur- 
och växtbaserade läkemedel, i syfte att bedöma om läkemedelsbehandlingen är säker och 
ändamålsenlig samt identifiera, dokumentera och åtgärda läkemedelsrelaterade problem 
(LRP). Arbetet skall även skapa en uppdaterade och korrekt läkemedelslista8.  

En fördjupad läkemedelsgenomgång definieras av Socialstyrelsen som en, under en 
läkarens ansvar, systematisk bedömning och omprövning av patientens ordinerade och 
använda läkemedel utifrån patientens hälsotillstånd och behov, i syfte att uppnå en säker 
och ändamålsenlig läkemedelsbehandling och lösa LRP. För att en fördjupad 
läkemedelsgenomgång skall kunna genomföras, krävs det att en enkel 
läkemedelsgenomgång är genomförd. Detta på grund av att det vid en enkel 
läkemedelsgenomgång sker uppdatering av läkemedelslistan så att den är korrekt, vilket 
är en förutsättning för att kunna göra en djupare granskning av patientens 
läkemedelsbehandling8.  

En fördjupad läkemedelsgenomgång skall, enligt Socialstyrelse, erbjudas till patienter 
som efter en genomgången enkel läkemedelsgenomgång har kvarstående LRP eller där 
det finns misstanke för en misstanke för sådana problem. Detta gör att identifiering och 
utredning av LRP är ett centralt begrepp för en klinisk farmaceuts arbete8.  

LRP definieras av Socialstyrelsen som en händelse eller omständighet i samband med en 
persons användning av läkemedel som har medfört eller skulle kunna medföra att bästa 
möjliga hälsoutfall inte uppnås. Därutöver läggs det även till att LRP kan vara potentiella, 
dvs att de skulle kunna påverka ett hälsoutfall, eller manifest, dvs att de har påverkat ett 
hälsoutfall12. 

LRP kan uppstå i alla faser av en behandling, från det att ett läkemedel förskrivs, 
administreras och används till uppföljningen av läkemedlets effekt vid behandlingen13. 
LRP inkluderar skadliga händelser eller reaktioner vid en läkemedelsbehandling, såsom 
biverkningar, men även andra saker som behov av andra läkemedel till behandling eller 
patientens dåliga följsamhet till behandlingen. Oftast orsakas LRP av medicineringsfel, 
men detta är inte enda orsaken till att problem kan uppstå, där exempelvis otillräcklig 
behandlingseffekt eller praktiska svårigheter vid läkemedelsanvändning också ingår i 
begreppet11, 14. Detta begrepp, LRP, har många olika sorters klassifikationssystem. Vid ett 
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försök till att hitta ett ofta använt klassifikationssystem visade sökningen att där finns en 
hel uppsjö av klassifikationssystem till LRP15, 16. Men för att visa vad som kan ingå i 
klassifikationen, mest för att belysa begreppets innehåll, används klassifikationssystemet 
enligt Cipolle et al17. Enligt dessa klassificeras LRP som: 1. onödig läkemedelsbehandling, 
2. behov av ytterligare läkemedelsbehandling, 3. ineffektiva läkemedel samt olämpliga 
läkemedel, 4. för låg läkemedelsdos, 5. skadliga läkemedelsreaktioner, 6. för hög dos, 7. 
dålig följsamhet, 8. interaktioner17.  

Tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar 
Läkemedelsgenomgångar kan ytterligare delas upp i olika varianter, med målet att 
identifiera och åtgärda LRP samt utvärdera åtgärderna för dessa. Det finns många olika 
varianter av modeller på genomförandet av läkemedelsgenomgångar, som huvudsakligen 
går ut på att en klinisk farmaceut arbetar i team med läkare och annan hälso- och 
sjukvårdspersonal, där olika landsting kan ha sina egna modeller1, 3, 18–20. I detta arbete 
presenteras region Skånes modell som ett exempel på hur en läkemedelsgenomgång kan 
se ut. I region Skåne används en modell som är indelad i två varianter, basala och 
tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar3, 21. Denna modell är baserat på eller relaterat 
till Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter22, 23. Skånemodellen delas totalt in i fyra 
delar, där den första består av en insamlingsdel som sedan följs av en identifiering av 
LRP, beslut och åtgärdsplan och som sedan avslutas med en utvärderingsdel.  

Vid insamlingsdelen är målet med arbetet att inhämta information kring patientens 
läkemedelslista, provsvar (exempelvis blodtryck, blodprover, vikt), falltendens, kognition 
samt en beskrivning av aktuella symptom och besvär21. Därefter sker en identifiering av 
LRP med hjälp av utformade checklistor som sedan dokumenteras i patientens journal. 
Sedan skall en ansvarig läkare ta beslut om patientens fortsatta läkemedelsbehandling, 
samt dokumentera eventuella förändringar i läkemedelsbehandlingen och varför dessa 
gjorts tillsammans med en plan för när beslutade åtgärder skall följas upp.  

Enligt denna modell är det läkaren som skall genomföra den basala 
läkemedelsgenomgången som en del av den vanliga rutinvården till alla patienter som är 
65 år eller äldre samt i samband med utskrivning från sjukhus, samt remittera patienten 
vidare till tvärprofessionell läkemedelsgenomgång om behovet finns. Den basala 
läkemedelsgenomgången skall ta hänsyn till behandling med mindre lämpliga läkemedel 
till äldre, läkemedelsval och dos i förhållande till njurfunktion samt interaktioner. I 
rutinen är det också beskrivet att läkaren bör ta hjälp av beslutsstöd i detta arbete. 
Därefter skall läkaren komma med ett beslut och åtgärdsplan, utifrån identifierade 
problem och information om patienten, kring patientens fortsatta 
läkemedelsbehandling21.  

Skånemodellens tvärprofessionella läkemedelsgenomgång definieras som en genomgång 
som är genomförd av två professioner eller mer, som ska bestå av ansvarig läkare 
tillsammans med klinisk farmaceut, sjuksköterska eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal21. Denna sortens genomgång är riktad som rutin till äldre (65 år eller 
äldre) via kommunal hälso- och sjukvård inom både primär- och slutenvård, men kan 
också startas på initiativ från hälso- och sjukvårdspersonal. Den är även riktad till 
personer som ny inläggs på slutenvård.  

Beroende på var inom sjukvården denna läkemedelsgenomgång utförs, skall den person 
som genomför arbetet ta fram en aktuell läkemedelslista, genom en 
läkemedelsavstämning, aktuella diagnoser, och annan bakgrundsinformation om 
patienten, som ovan beskrivning. Annan kompletterande information skall också tas fram 
enligt färdiga mallar som syftar till att ta reda på om eventuella symptom orsakas av 
biverkningar eller läkemedelsinteraktioner (Phase-20)24. Denna information kan 
kompletteras med information från medicinsk journal vid arbetet. Framtagningen av 
denna information kan exempelvis genomföras av en sjuksköterska21.  

När bakgrundsinformationen finns tillgänglig om patienten, sker arbetet med 
identifiering av LRP utav en apotekare, klinisk farmakolog eller geriatriker. Vid en 
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tvärprofessionell läkemedelsgenomgång, skall alla delar av en basal 
läkemedelsgenomgång inkluderas men även andra aspekter skall tas in i arbetet. I detta 
arbete skall flera olika riskfaktorer undersökas, för att på så vis upptäcka LRP. Följande 
områden täcks vid denna del i utredningen: 

En aktuell läkemedelslista skall tas fram tillsammans med ordinerade läkemedel och 
andra läkemedel som används, för att se om avvikelser finns i behandlingen. Indikationer 
för läkemedel skall utvärderas, för att se om indikationer som funnits finns kvar eller om 
det överhuvudtaget finns en indikation för behandlingen. Behandlingen i stort skall också 
ses över för att läkemedlens effekt skall utvärderas och en koll på huruvida avsedd effekt 
har uppnåtts. Om indikationer är optimalt behandlad och potentiella 
behandlingsalternativ skall också beaktas. Därtill skall även en kontroll göras för att se 
om rekommenderade läkemedel används enligt exempelvis rekommendationslistor eller 
utbyteslistor. Val av läkemedel och dess dos skall även kontrolleras, för att se om det är 
optimalt vid användning utefter andra diagnoser, njur- och leverfunktion. Dessa val skall 
även utvärderas efter patientens ålder, för att se om de är lämpliga läkemedel till äldre 
patienter enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Därtill skall en interaktionskontroll 
göras för att upptäcka potentiella C- eller D-interaktioner mellan de använda läkemedlen. 
Även en biverkningskontroll skall genomföras, för att se om läkemedlet har orsakat 
biverkningar eller symptom hos patienten21.  

När denna läkemedelsgenomgång är genomförd, skall upptäckta LRP dokumenteras 
tillsammans med förslag på åtgärder för dessa i journalen samt meddelas till ansvarig 
läkare. Därefter tar den ansvarige läkaren beslut om patientens fortsatta behandling med 
målet att utvärdera åtgärderna vid framtida uppföljning21. 

Beslutsstöd 
LRP-utredningen och identifieringen sker enligt ovan metoder eller liknande då en klinisk 
farmaceut arbetar med läkemedelsgenomgångar. När denna utredning genomförs, har 
farmaceuten via sina journalsystem beslutsstöd som hjälp till arbetet. Ett beslutsstöd kan 
definieras som ett system som kan varna, påminna eller rikta en vårdgivares arbete mot 
kliniska riktlinjer och rekommendationer 25, 26. Med andra ord kan detta beskrivas som ett 
system som har förmågan att koppla ihop patientspecifik information (t ex labbvärden, 
diagnoser, andra pågående behandlingar osv) med ämnesspecifik information (t ex 
läkemedel) och därifrån med hjälp av beslutsalgoritmer ge rekommendationer efter 
riktlinjer27, 28. Beslutsstöd kan ha förmågan att öka säkerheten med 
läkemedelsanvändning, då det på ett snabbt, exakt och tillförlitligt sätt kan förse 
vårdgivaren med information som följer givna riktlinjer27. Rekommendationerna som 
beslutsstödet kan ge skall vara tydlig och koncis information samt användbara 
rekommendationer eller varningar, för att stödja klinisk arbete29. Detta arbete kommer 
att presentera sex olika beslutsstöd som kan finnas tillgängliga för kliniska farmaceuter 
vid en läkemedelsgenomgång. Dessa beslutsstöd har framförallt sina huvudkällor via 
Farmaceutiska Specialiteter i Sverige (FASS)30, svensk informationsdatabas för läkemedel 
(Sil)31 eller Janusmed32.  

Källor till beslutsstöd 
FASS är en digital katalog med beskrivningar av läkemedel som tillhandahålls via 
läkemedelsindustriföreningen (LIF)30. Dessa beskrivningar skrivs av de 
läkemedelsföretag som producerar läkemedlen i fråga. Innehållet i FASS-texten är 
baserat på produktresuméer godkända av antingen läkemedelsverket eller European 
Medicines Agency (EMA). Produktresumén är en sammanfattning av all dokumentation 
som ligger till grund för läkemedlets godkännande, vilket innehåller uppgifter som anses 
vara mest relevanta för läkaren vid förskrivning av läkemedel. Från dessa FASS-texter 
kan en klinisk farmaceut vid utredning och identifiering av LRP hämta information om 
läkemedlets indikation, kontraindikation, doseringsrekommendationer, varningar och 
försiktighets uppgifter, interaktioner, biverkningar, farmakodynamik (läkemedlets 
effekter på receptorerna) och farmakokinetik (läkemedlets absorption, distribution, 
upptag, metabolism och renala utsöndring)33. 
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Sil är en tjänst finns tillgänglig via Inera och innehåller kvalitetssäkrad information om 
läkemedel som inhämtas från flera olika källor som är både interna och externa från 
exempelvis FASS och Janusmed. Denna tjänst finns tillgänglig i alla regioner och 
landsting via journalsystem31.  

Bland beslutsstöd som tillhandahålls via Janusmed ingår kontrollfunktioner för 
interaktioner, riskprofil, biverkningssökning, olämpliga läkemedel till äldre och 
njurfunktion. Janusmed är ett samlingsnamn till evidensbaserat kunskaps- och 
beslutsstöd som tillhandahålls via Stockholm läns landsting (SLL). Informationen från 
denna källa skall vara kvalitetssäkrat och producentobunden. Nyttan som denna tjänst 
skall ge är bättre patientsäkerhet, högre effektivitet samt kontinuerligt lärande och 
utveckling för användarna. SLL argumenterar även för att stödet kan bidra till mer jämlik 
vård, då läkare kan få tillgång till stödet oavsett var de arbetar32. 

Hur beslutsstöden fungerar 
Interaktionskontroll 
Interaktionskontrollen är ett beslutsstöd som finns tillgängligt antingen direkt i 
journalsystemet som hälso- och sjukvårdspersonal arbetar i eller via webben34. Det är en 
funktion som kontrollerar om två läkemedel interagerar med varandra främst 
farmakokinetiskt, dvs om läkemedlens absorption, distribution, metabolism eller 
utsöndring påverkar varandra. Ett antal farmakodynamiska interaktioner finns även med 
i stödet, där kontrollen beskriver hur två läkemedel förändrar varandras effekter på grund 
av deras farmakologiska verkningsmekanismer. Dessa interaktioner, både 
farmakokinetiska och farmakodynamiska, kan leda till försämrad eller utebliven effekt av 
ena eller bägge läkemedlen eller att förstärkta effekter uppstår som kan leda till 
biverkningar. Detta beslutsstöd kan bara bedöma läkemedel parvis, och kan därmed ej 
kontrollera effekter som kan uppstå när fler än två läkemedel ges samtidigt. De upptäckta 
interaktionernas kliniska relevans klassificeras från A till D och dokumentationen som 
ligger till grund för interaktionen klassificeras från 1-4.  

Tabell	1Interaktionskontrollens	klassifikationssystem	baserat	på	dess	relevans	

Klassifikation Relevans 
A Interaktionen saknar klinisk betydelse 
B Interaktionens kliniska betydelse är okänd och/eller varierar 
C Klinisk relevant interaktion som kan hanteras med t.ex dosjustering 
D Klinisk betydelsefull interaktion som bör undvikas 

 

Tabell	2	Interaktionskontrollens	klassifikationssystem	baserat	på	dess	dokumentations	art	

Klassifikation Dokumentationens art 
0 Data från studier av andra läkemedel med liknande egenskaper 
1 Data från ofullständiga fallrapporter och/eller in-vitrostudier 
2 Data från väldokumenterade fallrapporter 
3 Data från studier på friska försökspersoner och/eller pilotstudier på 

patienter 
4 Data från kontrollerade studier på relevant patientpopulation 

 

När en interaktion upptäcks, ger stödet korta texter där interaktionens konsekvens 
beskrivs, samt hur den kan undvikas. Tillgängligt via denna text finns även information 
om interaktionens mekanism och vidare en utförligare sammanfattning av de studier som 
ligger till grund för bedömningen samt dess referenser. Bedömningen tar även hänsyn till 
läkemedlets form och dess administrationsväg34. 

Riskprofil 
Riskprofilsstödet, som tillhandahålls via Janusmed, påminner ganska mycket om 
interaktionskontrollen35. Det är ett stöd som, till skillnad från interaktionskontrollen, 
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visar farmakodynamiska interaktioner mellan två eller fler läkemedel som kan öka risken 
för biverkningar orsakat av förstärkta effekter vid samtidig användning. Varje enskilt 
läkemedel i riskprofilsstödet har bedömts utifrån sina farmakologiska effekter på följande 
nio riskområden: Antikolinergiska effekter, förstoppning, sedation, ortostatism, ökad 
blödningsbenägenhet, serotonerga effekter, risker för kramper, QT-intervalls förlängning 
och njurpåverkan35.  

Dessa farmakologiska riskeffekter har i sin tur graderats mellan 0-3 för varje enskilt 
läkemedel, där 0 innebär ingen effekt, 1 mild effekt, 2 måttlig effekt och 3 innebär kraftig 
effekt. När en kontroll görs av läkemedelslistan, så visas de sammanvägda riskeffekternas 
poäng samtidigt som stödet visar den totala riskökningen för ovan nämnda effekter via en 
skala på 4 nivåer, där den lägsta betyder ingen risk och den högsta påtagligt ökad risk för 
en oönskad effekt. När stödet upptäcker risker, så ger den en kort text med information 
om vilka konsekvenser den farmakodynamiska interaktionen kan innebära samt en 
rekommendation på hur den kan undvikas.  Detta stöd ger, till skillnad från 
interaktionskontrollen, endast bedömningar på läkemedel som tillförts systemiskt35. 

Biverkningsökning 
Stöd för biverkningssökning som kan finnas tillgängligt via journalsystem har sina källor 
framförallt via antingen FASS eller Sil. Detta är en sökfunktion, där man för varje enskilt 
läkemedel via sökordsfunktion kan ta reda på om upptäckta symptom hos patienten kan 
stå med i biverkningslistan. FASS texter, som ovan nämnt, är baserade på läkemedlets 
produktresumé. Sil utökar denna information med källor från SIDI (Swedish Institute for 
Drug Informatics)30, 36, 37.  

Njurfunktionskontroll 
Stöd för njurfunktionskontroll finns tillgängligt via Janusmed. Detta stöd kan användas 
som hjälp till patienter över 18 år för ordination av läkemedel vid nedsatt njurfunktion. 
Stödet ger rekommendationer på läkemedelsdoser baserat på patientens beräknade 
njurfunktion. Stödet kan även ge information om läkemedels njurpåverkan. I 
journalsystemet kan stödet hämta information om patientens ålder, vikt och P/S-
kreatinin och sedan visa ett värde på relativt eGFR (estimerad glomerulär 
filtrationshastighet). När stödet används i journalsystemet, visas patientens aktuella 
läkemedel klassificerade efter graden av njurpåverkan. Den beräknade njurfunktionen 
ligger till för föreslagna dosrekommendationer som ges via stödet38.  

Rekommenderade läkemedel 
Ett annat stöd som kan finns tillgängligt via journalsystem är en funktion som ger 
rekommendationer på läkemedel från landstinget/regionen som man arbetar i. Detta stöd 
tillhandahålls via Sil och produceras genom att varje landsting/region skapar listor 
innehållande uppgifter på exempelvis baslistor, sjukhuslistor, listor för upphandlade 
läkemedel osv. Med hjälp av detta stöd kan information om rekommenderade läkemedel 
för varje indikation inhämtas36.  

Olämpliga läkemedel för äldre 
Janusmed äldre är ytterligare ett stöd som kan finnas tillgängligt via journalsystem och 
som används till patienter över 75 år. Detta stöd kan inhämta information om patientens 
ålder, kön och förskriva läkemedel. Stödet ger varningar på när ett läkemedel bör 
undvikas till äldre, om inte särskilda skäl finns, samt information gällande konsekvenser 
som kan uppstå och rekommendationer vid användning av specifika läkemedel. Stödet 
baseras på Socialstyrelsens rapport ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre” och 
informationen hämtas från Sil. Via stödet finns även en länk till socialstyrelsens rapport39, 

40.  

Beslutsstödens användbarhet och betydelse i en läkemedelsgenomgång 
Med ovan information som bakgrund vad gäller förekommande problematik kring LRP 
samt vårdrelaterad skada kan läkemedelsgenomgångar med hjälp av en klinisk farmaceut 
potentiellt bidra till att minska sådana besvär och därmed öka chansen till god hälso- och 
sjukvård samt minska kostnader relaterat till detta9–11. Tillvägagångssättet kan exempelvis 
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vara, som ovan beskrivet, via rutiner enligt tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar21. 
De beskrivna beslutsstöden kan vara viktiga verktyg för att öka chansen till att upptäcka 
LRP, som annars hade kunnat missas och därmed orsaka patienten skada. Beslutsstöden 
kan agera arbetsbesparande och öka kvaliteten av utredningar, samtidigt som de kan öka 
patientsäkerheten när det gäller läkemedelsbehandling med hjälp av sina funktioner27, 29. 
När arbetet med läkemedelsgenomgångar utförs och LRP skall identifieras och utredas, 
har kliniska farmaceuter tillgång till beslutsstöd via sina journalsystem som de kan ta 
hjälp av36. De journalsystem som funnits, enligt en artikel, sjukvårdssidor och interna 
mail, vara de största och vanligast förekommande i de olika landstingen är följande41: 

• Asynja Visph 
• Cosmic 
• Melior 
• NCS Cross 
• Pascal 
• PMO 
• TakeCare 
• VAS 

Då dessa journalsystem är de vanligast förekommande, kommer beslutsstöd tillgängliga 
via ovan nämnda system att undersökas i detta arbete. 

Utvärdering av beslutsstöd 
Enlig en internationell studie av kliniska beslutsstöd är ”enkelhet i användning” och 
”uppfattad användbarhet” viktiga egenskaper hos dessa system för att öka deras 
användbarhet i medicinsk verksamhet42. En annan artikel har påpekat tyngden i att dessa 
beslutsstöd ger tydlig och koncis information kring potentiella problem samt ger 
användbara rekommendationer till dessa43. Ytterligare har det påvisats att endast god 
erfarenhet och utbildning inte räcker för att kunna ge god vård. Goda rekommendationer 
och riktlinjer är även nödvändiga för att kunna uppnå god vårdkvalitet44, 45.  Genom att 
undersöka dessa egenskaper i ovan nämnda beslutsstöd, ska detta arbete på så vis försöka 
skapa en bild av synen på beslutsstöden vid läkemedelsgenomgångar, genom att 
undersöka om beslutsstöden uppfyller dessa kriterier. Utvärderingen kommer lägga fokus 
på fem begrepp som via diskussioner med kliniska farmaceuter och genomgång av 
litteratur, enligt ovan, har funnits vara viktiga egenskaper hos beslutsstöd. Dessa begrepp 
antas relatera till användbarheten av beslutsstöden, där en högre användbarhet ska 
spegla bättre stöd i en läkemedelsgenomgång och arbete med LRP.  
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Syfte 
Mål med arbetet är att utforska hur beslutsstöden värderas vid arbete med 
läkemedelsgenomgångar, hur ofta de används och hur tillgängligheten ser ut mellan de 
olika regionerna/landstingen samt om den kliniska farmaceutens bakgrund vad gäller 
erfarenhet och utbildning har en betydelse i hur stöden uppfattas och används.  

Delfrågor som då studeras är: 

• Tillgänglighet av olika beslutsstöd för kliniska farmaceuter i olika landsting 
• Hur ovan presenterade beslutsstöd värderas, av kliniska farmaceuter, som hjälp 

vid en läkemedelsgenomgång när de ska identifiera och utreda LRP 
• Om denna värdering skiljer sig mellan de kliniska farmaceuterna baserat på deras: 

o Erfarenhet 
o Grundutbildning 
o Kliniska utbildning 

• Hur ofta dessa beslutsstöd används generellt sätt och baserat på: 
o Erfarenhet 
o Grundutbildning 
o Kliniska utbildning 

• Samvariation mellan värdering av beslutsstöd och dess användningsfrekvens 

 

Metod 
Information till bakgrunden i introduktionen har inhämtats via databaser som PubMed, 
Umeå universitetsbibliotek och GoogleScholar. Övrig viktig information, såsom 
beskrivningar av rutiner till läkemedelsgenomgång och olika beslutsstöd har hämtats från 
Region Skåne, Socialstyrelsen, Vårdgivarguiden SLL, Inera och Fass21–23, 32, 36, 46. Sökord 
som använts enskilt eller i kombination i databaser har varit exempelvis: Clinical 
pharmacist, multiprofessional team, drug related problem, clinical decision support, 
adverse drug events, tvärprofessionell, läkemedelsgenomgångar, äldre och läkemedel. 

Huvudstudien är en webbenkät riktad till kliniska farmaceuter som genomför 
läkemedelsgenomgångar. Fokus läggs på de sex beskrivna beslutsstöden där de kliniska 
farmaceuterna får värdera de beslutsstöd som de har tillgång till. Utvärderingen kommer 
att lägga fokus på vilken betydelse dessa beslutsstöd har vid identifiering och utredning av 
LRP under en läkemedelsgenomgång, samt hur frekvent de används i detta arbete. En 
enkel inventering kommer även att genomföras, för att ta reda på vilka tillgångsskillnader 
som finns mellan olika regioner/landsting. 

Insamlingsmetoden som valts till undersökning är webbaserad enkät. Enkäten 
utformades i en plattform som producerats av Webbsurvey Texttalk47. Denna plattform 
kan användas som ett lättanvänt verktyg för att skapa webbaserade enkäter med en unik 
länk. Denna länk kan sedan enkelt skickas vidare till den population som undersökningen 
skall göras på. 

Utformning av enkät 
Göran Ejlertssons bok ”Enkäten i praktiken, en handbok i enkätmetodik” användes som 
guide till utformning av denna enkät48. Enkäten finns bifogad i detta arbete i bilaga 2, sid 
35-41. 

Enkäten som producerades för denna undersökning är uppdelad i tre sektioner. Första 
sektionen behandlar bakgrundsfrågor om kliniska farmaceuter vad gäller erfarenhet, 
utbildning, landsting/regiontillhörighet samt vilket journalsystem de arbetar i. Sedan 
följer en inventeringssektion som skall ta reda på vilka beslutsstöd varje klinisk farmaceut 
har tillgång till baserat på vilket journalsystem de arbetar i. Information om de vilka 
journalsystem som förekommer inhämtades via regionernas/landstingens sjukvårdssidor, 
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information via mail-kontakt mellan kliniska farmaceuter och sökning efter vanligaste 
journalsystemen i Sverige på webben. I den sista sektionen följer den del där den kliniska 
farmaceuten får ta ställning till vilken betydelse varje beslutsstöd har vid arbetet under en 
läkemedelsgenomgång när LRP skall identifieras och utredas. Frågorna till första och 
andra sektionen i enkäten är ställda i enkla format där den besvarande får flervalsfrågor 
via rullistor eller kryssfrågor. 

Sedan följer sektion tre där frågorna är ställda i Likert-typ uppbyggt genom ett index med 
påståenden kring varje enskilt beslutsstöd, där den besvarande får ta ställning genom att i 
en skala 1-4 antingen får ta helt avstånd till påståendet eller instämma helt med 
påståendet48. För en fråga av Likert-typ bör skalan ligga på en femgradig nivå men i 
denna studie valdes en fyrgradig skala som ger fördelen med att ”tvinga” deltagaren till 
att ta ställning till de olika påståendena. Detta framkom efter pilotstudierna att det sågs 
som en fördel. Nackdelen med den fyrgradiga skalan är att deltagarna saknar det neutrala 
alternativet som finns tillgängligt via den femgradiga skalan för de deltagarna som varken 
tar avstånd ifrån eller instämmer helt med påståendet.  

Enligt Ejlertsson kan frågorna som utgör grunden för indexet hämtas utifrån en teoretisk 
ram, genomgång av empiriska studier eller via intervjuer för att fånga intressanta eller 
relevanta fenomen48. Inspiration till dessa påståenden har hämtats från genomgång av 
internationella studier om beslutsstöd49, 50 och diskussioner med kliniska farmaceuter 
som arbetar med läkemedelsgenomgångar, där de har fått berätta vilka generella 
egenskaper de anser vara viktiga hos ett beslutsstöd. Dessa påståenden är ställda i följd i 
form av ett frågebatteri med fem olika egenskaper som anses viktiga hos beslutstöden, där 
varje enskilt påståendes svar hanteras som en likert-skala. Genom att göra detta, bildar 
frågebatteriet ett index där varje påstående kan värderas från 1 (tar helt avstånd ifrån) till 
4 (instämmer helt med påståendet), vilket möjliggör att översätta svaren till ett numeriskt 
värde48. Därefter summeras alla fem påståendenas värden, där det lägsta värdet är 5 
poäng och hösta värdet 20 poäng. På så vis värdesätter den besvarande sitt beslutsstöd, 
och svaren blir därmed numeriska. Denna metod valdes, för att enkelt kunna jämföra 
olika beslutsstöd med varandra. I samma del får även den besvarande en fråga om hur 
ofta den använder beslutsstödet i fråga samt möjlighet till att kommentera sina svar. 
Följande beslutsstöd fick utvärderas: 

• Biverkningssökning 
• Interaktionskontroll 
• Njurfunktionskontroll  
• Rekommenderade läkemedel 
• Olämpliga läkemedel till äldre 
• Riskprofil 

För att inte förvirra den besvarande och skapa en så enkel och entydig enkät som möjligt, 
valdes samma fem påstående till alla beslutsstöd som den besvarande fick ta ställning till. 
Enkäten olika sektioner i den tredje delen var utformad på ett enhetligt sätt. De fem 
påståendena som valdes för utvärdering var: 

• Lättanvänt 
• Tidsbesparande 
• Kliniskt relevant  
• Tydlig och koncis info 
• Ger användbara rekommendationer 
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Efter denna del av sektion tre i enkäten följde en del som syfta till att ta reda på hur ofta 
beslutsstödet användes av deltagarna. Här fick deltagarna följande svarsalternativ: 

• Aldrig 
• Sällan 
• Ibland 
• Ofta 
• Alltid 

Dessa svarsalternativs innebörd definierades inte, utan stod fri för tolkning hos 
deltagaren. Sista delen av sektion tre bestod av den del där deltagaren fick en chans att 
kommentera beslutsstödet med egna ord i fritext. 

Pilottestning av enkäten 
För att öka validiteten i denna enkät, genomfördes två pilotstudier. Den första 
pilotstudien gjordes av två kliniska farmaceuter, där flera problem med enkäten 
upptäcktes. Efter korrektion av dessa problem utfördes ytterligare en pilotstudie av totalt 
fyra andra kliniska farmaceuter. Den första pilotstudien genomfördes av personer 
anställda i Helsingborgs lasarett och den andra av personer från samma arbetsplats samt 
en extern person som var anställd inom Region Skåne. Ett annat syfte med den andra 
pilotstudien var att mäta hur lång tid svarandet av enkäten tog. 

Distribution av enkät 
Enkäten skickades ut via en länk till ett internt Google-nätverk för landstingsanställda 
farmaceuter och låg ute för hos de besvarande i ca 3 veckor, mellan 2017-12-03 och 2017-
12-20. I detta nätverk finns det många farmaceuter anslutna, varav cirka 120 är kliniska 
farmaceuter som arbetar med läkemedelsgenomgångar. Bifogat till enkäten skickades ett 
följebrev som presenterade arbetet och innehöll information som skulle agera 
förtydligande för enkäten, där det exempelvis skrevs att enkäten är riktad till kliniska 
farmaceuter som arbetar med läkemedelsgenomgångar och att deltagande i enkäten är 
frivilligt och konfidentiellt. Ett ytterligare syfte med följebrevet var att minska risken för 
bortfall. Följebrevet finns bifogat i detta arbete i bilaga 1. 

Bortfall är ett begrepp som kan indelas i externt och internt bortfall48. Externt bortfall 
orsakas av att en person vägrar eller inte har möjlighet till att delta i en undersökning. 
Bortfall av enstaka frågor bland de deltagare som i övrigt har svarat på alla enkätfrågor 
benämns internt bortfall48. 

Genom att med hjälp av ett följebrev ge en motivering och bra förklaring till varför en 
undersökning görs, kan det externa bortfallet minskas. Ett annat verktyg för att minska 
externt bortfall är påminnelsebrev, vilket utnyttjades i denna studie. Påminnelsebrevet 
har som mål att fånga upp personer som ej deltog vid första utskicket av enkäten, och på 
så vis öka svarsfrekvensen. Ett påminnelsebrev skickades ut ca 2 veckor efter första 
utskicket av denna enkät.  

Studiepopulation 
Målgruppen för denna webbenkät var kliniska farmaceuter. Följande kriterier var 
tvungna att uppnås för att kunna delta i enkäten: 

• Farmaceuten måste vara anställd via ett landsting eller region  
• Farmaceuten måste vara kopplad till Google-nätverket 
• Farmaceuten måste jobba med läkemedelsgenomgångar 

Därmed blev alla icke landstingsanställda kliniska farmaceuter, även de som eventuellt 
arbetar med läkemedelsgenomgångar, automatiskt exkluderade från studien, då dessa 
inte har tillgång till det interna Google-nätverket som användes för rekrytering av 
respondenter. Däremot finns det farmaceuter i detta nätverk som ej arbetar som kliniska 
farmaceuter, och för att dessa skulle exkluderas från studien så användes följebrevet som 
ett verktyg för att få fram detta kriterium.  
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Databearbetning och kvantitativ analys 
Enkätens resultat inhämtades automatiskt kodat via Websurvey Texttalk och översattes 
till Excel-format. I svarsbearbetningen upptäcktes några få fel svar, där deltagaren hade 
kryssat i att de ej hade ett visst stöd, men ändå värdesatt beslutsstöden. Dessa svar 
nollades bort. Det fanns även deltagare som hade poängsatt beslutsstöd som de ej hade 
tillgång till (riskprofil och njurfunktionskontroll), vars värdering av beslutsstöden 
nollades bort. I Excel summerades varje enskild svars indexvärde och ett medelvärde 
beräknades för varje beslutsstöd. Dessa medelvärden delades in i tre grupper, där det ena 
medelvärdet representerade totalt medelvärde för beslutsstöden, det andra totalt 
medelvärde för de med låg erfarenhet (0-1 år) och ett tredje medelvärde för de med hög 
erfarenhet (mer än 7 år). Medelvärden räknades även fram baserat på grundutbildning 
samt klinisk utbildning hos den besvarande. För varje värde beräknades även en 
standardavvikelse. Därefter gjordes en statistisk analys av dessa medelvärden genom ett 
t-test för oberoende observationer för att se om dessa eventuella skillnader som sågs 
kunde vara signifikanta. Signifikansnivån sattes till p<0,05. Följande formel användes 51: 	

 
Där ! står för medelvärde, n för antal värden, s för standardavvikelsen för respektive 
medelvärde och t för t-fördelningen. Antal frihetsgrader räknades med hjälp av formeln 
(df= n1+n2-2). Det kritiska värdet hämtades från en tabell51.  

Svarsalternativen för användarfrekvens sifferkodades på följande sätt: 0 för aldrig, 1 för 
sällan, 2 för ibland, 3 för ofta och 4 för alltid. Därefter gjordes en korrelationsanalys, med 
hjälp av Excels färdiga funktion, av användarfrekvens mot det totala medelvärdet för 
respektive beslutsstöd, för att se hur dessa olika variabler samvarierade med varandra. 

Det finns olika sätt att mäta reliabiliteten i en enkät. Ett sätt är att genomföra ett test-
retest, vilket innebär att samma människor som besvarat en enkät får återigen svara på 
samma enkät efter en kort tid, för att se hur väl svaren stämmer överens. På grund av 
tidsbrist fanns inte möjlighet för att genomföra ett sådant test, så därför genomfördes en 
beräkning av Cronbachs alfa (CA). CA är ett mått på inre konsistens, vilket är en form av 
reliabilitet48. Den kan användas när ett frågebatteri i Likert-form med indexform 
konstruerats, som i denna undersökning48, 52, 53. Beräkningen mäter samvariationen i 
frågorna, och därmed även deras reliabilitet. Beräkningen gjordes genom Excel och 
följande formel: CA= rk/[1+(k-1)r] där k står för antalet objekt (påståenden/begrepp i 
denna enkät) och r står för medelvärdet av korrelationen mellan objekten52.	

Analys av fritextsvar 
Kommentarsfältet i denna enkät har utformats på ett sätt så att deltagaren kan skriva 
övriga åsikter, påståenden eller önskemål om beslutsstödet. Analysen av dessa svar 
gjordes genom att läsa samtliga kommentarer, och sedan kondensera återkommande 
gemensamheter ned till mindre meningsenheter54. Dessa kondenserade meningsenheter 
kodades därefter och delades upp i kategorier. Målet med denna analys var att hitta 
återkommande åsikter, påståenden eller önskemål som skrevs om beslutsstödet48, 54. 
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Resultat 
Bakgrundsuppgifter hos deltagarna i enkätundersökningen 
Totalt 74 svar erhölls. Detta motsvarar ca 60% av totalt antal landstingsanställda kliniska 
farmaceuter som genomför läkemedelsgenomgångar i populationen. Flest svar 
inhämtades från Skåne (22 deltagare) (figur 1). Majoriteten av de som svarade hade en 
apotekarutbildning (64 deltagare) som sin grundutbildning följt av receptarier (7 
deltagare) och deltagare med annan grundutbildning (3 deltagare).  67 av de svarande 
deltagarna hade en klinisk utbildning, varav 31 utgjordes av magisterutbildning, 20 av 
internutbildning och 16 av klinisk utbildning från andra ämnesområden, varav åtta av 
dessa deltagare hade genomfört valbara kurser inom klinisk farmaci från olika universitet 
(figur 2). Resterande sju deltagare saknade klinisk utbildning. 50 % (37 deltagare) av 
svaren kom från deltagare som hade mer än sju års erfarenhet med 
läkemedelsgenomgångar medan resterande erfarenhetskategori var ganska jämt fördelat 
med ca 10-15% av svaren från respektive kategori (figur 3). 

	

Figur	1	Antal	svar	i	enkäten	sorterat	efter	respektive	region/landsting	

	

	

Figur	2	Antal	svar	i	enkäten	sorterat	efter	deltagarens	kliniska	utbildning	

	

Figur	3	Antal	svar	i	enkäten	sorterat	efter	deltagarens	erfarenhet	

	

1	 2	 1	 4	 1	 1	 3	 4	 3	 1	

22	

2	 4	
9	

4	 4	 2	 4	 1	 1	 0	
0	

10	
20	
30	

Antal	svar	från	olika	landsting/regioner	

31	
20	

7	
16	

0	

20	

40	

Magisterutbildning	i	klinisk	
farmaci	

Internutbildning	 Ingen	 Annan	

Klinisk	utbildning	

8	 12	 7	 10	

37	

0	

20	

40	

0-1	år	 1-3	år	 3-5	år	 5-7	år	 mer	än	7	år	

Erfarenhet	



12	
	

Inventering av beslutsstöd 
Tabell 3 visar att deltagare från Västra Götalandsregionen ej hade tillgång till något 
beslutsstöd förutom interaktionskontrollen. Vid en noggrannare kontroll av denna 
deltagares svar, visade det sig att denne hade tillgång till samtliga beslutsstöd men via 
andra system eller källor än de som angivits. Tabellen visar även att ingen av deltagarna 
från de olika landstingen hade tillgång till samtliga beslutsstöd.  

Tabell	3	Tillgänglighetsfördelning	av	de	olika	beslutsstöden	i	de	olika	landstingen,	där	X	indikerar	faktisk	tillgång	och	–	
indikerar	saknad	tillgång.	Siffrorna	längst	ned	visar	hur	många	deltagare	som	kryssade	i	att	de	hade	tillgång	i	enkäten.	

	

Målet med inventeringsdelen av detta arbete var främst att ta reda på hur tillgängligheten 
till olika beslutsstöd såg ut baserat på den kliniska farmaceutens tillhörighet vad gäller 
region/landsting. Detta gjordes delvis också på grund av att arbetet behövde ett slags 
”dubbelkontroll” med hjälp av denna inventering då beslutsstöd för riskprofil och 
njurfunktionskontroll uppenbarligen inte finns tillgängligt i alla regioner/landsting. På så 
vis kunde fel svar, dvs. svar från deltagare som värdesatt dessa funktioner trots att deras 
regioner/landsting ej har tillgång till dessa, nollas bort. I enkäten ställdes frågan i form av 
”I vilka system har du tillgång till följande beslutsstöd när du gör 
läkemedelsgenomgångar?” med svarsalternativ för varje journalsystem och ett alternativ 
som löd ”har ej detta stöd”. Anledningen till varför frågan ställdes på detta sätt var för att 
deltagaren i enkäten skulle enkelt kunna förstå att det endast är vid tillgång via 

Landsting/Region	 Biverk.	 Interakt.	 Njur-
funkt.	

Rekom.	
läkemedel	

Olämpliga	till	
äldre	

Riskprofi
l	

Blekinge	 -	 X	 -	 X	 -	 -	
Dalarna	 X	 X	 X	 X	 X	 -	
Gotland	 X	 X	 X	 X	 X	 -	
Gävleborg	 X	 X	 -	 X	 X	 -	
Halland	 X	 X	 -	 -	 -	 -	
Jämtland	
Härjedalen	

-	 X	 -	 X	 X	 -	

Jönköping	 X	 X	 -	 X	 X	 -	
Kalmar	 X	 X	 -	 X	 X	 -	

Kronoberg	 X	 X	 -	 X	 X	 -	
Norrbotten	 X	 X	 X	 X	 -	 -	

Skåne	 X	 X	 -	 X	 X	 -	
Stockholm	 X	 X	 X	 -	 X	 X	
Sörmland	 X	 X	 -	 -	 X	 	
Uppsala	 X	 X	 -	 X	 X	 -	
Värmland	 X	 X	 -	 X	 X	 -	

Västerbotten	 X	 X	 -	 X	 X	 -	
Västernorrland	 X	 X	 -	 X	 X	 -	
Västmanland	 X	 X	 -	 X	 X	 -	

Västra	
Götalandsregione

n	

-	 X	 -	 -	 -	 -	

Örebro	 -	 X	 -	 X	 -	 -	
Totalt	antal	

deltagare	med	
stödet	

51	 74	 6	 48	 57	 2	



13	
	

journalsystem som de skall kryssa i tillgång till beslutsstödet. Resultatet visade enligt 
figurerna 4-9 att användare av olika journalsystem har tillgång till olika beslutsstöd. 
Cosmic-, Melior-, Pascal- och TackeCare-användarna hade tillgång till samtliga 
beslutsstöd. Deltagare som använde NCS Cross hade tillgång till samtliga beslutsstöd 
förutom olämpliga läkemedel till äldre och biverkningssökning. PMO-användarna hade 
tillgång till alla beslutsstöd förutom riskprofil och njurfunktionskontroll. Användarna av 
journalsystemet VAS hade tillgång till samtliga beslutsstöd förutom olämpliga läkemedel 
till äldre. Värt att observera här är att samma deltagare kan ha tillgång till ett beslutsstöd i 
flera olika journalsystem, vilket leder till att fler användare kan synas per journalsystem 
och beslutsstöd än antalet deltagare i studien. 

 

	

Figur	4	Tillgänglighetsfördelning	av	beslutsstöd	för	biverkningssökning	baserat	på	journalsystem	där	deltagarna	fick	
svara	på	via	vilket	system	de	hade	tillgång	till	beslutsstödet	(baseras	på	51	deltagarsvar,	där	en	deltagare	i	studien	kan	
ha	tillgång	till	flera	system)	

Denna inventering visade exempelvis att biverkningssökningsfunktionen är mest 
tillgängligt via Pascal och Melior. (Figur 4) 

	

	

Figur	5	Tillgänglighetsfördelning	av	beslutsstöd	för	interaktionskontroll	baserat	på	journalsystem	där	deltagarna	fick	
svara	på	via	vilket	system	de	hade	tillgång	till	beslutsstödet	(baseras	på	74	deltagarsvar,	där	en	deltagare	i	studien	kan	
ha	tillgång	till	flera	system)	

Interaktionskontrollen visades vara mest tillgänglig för deltagarna via Pascal, Cosmic och 
Melior. (Figur 5) 
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Figur	6	Tillgänglighetsfördelning	av	beslutsstöd	för	njurfunktionskontroll	baserat	på	journalsystem	där	deltagarna	fick	
svara	på	via	vilket	system	de	hade	tillgång	till	beslutsstödet	(baseras	på	24	deltagarsvar,	där	en	deltagare	i	studien	kan	
ha	tillgång	till	flera	system)	

Njurfunktionskontrollen visades vara mest tillgänglig via Melior och Cosmic, vilket 
egentligen visades vara falsk tillgång efter en dubbelkontroll. TakeCare och VAS är endast 
de journalsystem som detta beslutsstöd är tillgängligt via. (Figur 6) 

	

	

Figur	7	Tillgänglighetsfördelning	av	beslutsstöd	för	rekommenderade	läkemedel	baserat	på	journalsystem	där	
deltagarna	fick	svara	på	via	vilket	system	de	hade	tillgång	till	beslutsstödet	(baseras	på	48	deltagarsvar,	där	en	
deltagare	i	studien	kan	ha	tillgång	till	flera	system)	

Enligt resultat i figur 7 är stödet för rekommenderade läkemedel mest tillgängligt via 
Cosmic och Melior. 

	

	

Figur	8	Tillgänglighetsfördelning	av	beslutsstöd	för	olämpliga	läkemedel	för	äldre	baserat	på	journalsystem	där	
deltagarna	fick	svara	på	via	vilket	system	de	hade	tillgång	till	beslutsstödet	(baseras	på	57	deltagarsvar,	där	en	
deltagare	i	studien	kan	ha	tillgång	till	flera	system)	

Olämpliga läkemedel för äldre är ett stöd som visades vara bäst tillgängligt via Pascal och 
Melior enligt figur 8. 
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Figur	9	Tillgänglighetsfördelning	av	beslutsstöd	för	riskprofil	baserat	på	journalsystem	där	deltagarna	fick	svara	på	via	
vilket	system	de	hade	tillgång	till	beslutsstödet	(baseras	på	10	deltagarsvar,	där	en	deltagare	i	studien	kan	ha	tillgång	
till	flera	system)	

Riskprofilsstödet visades vara mest tillgängligt via TakeCare, vilket stämmer. De två 
deltagare som hade faktisk tillgång till detta stöd använde endast TakeCare som 
journalsystem, vilket betyder att övrigt resultat visar falsk tillgång. (Figur 9) 

	

Resultat av indexvärdering och användningsfrekvens 
Följande del av resultatet presenterar hur indexvärderingen av beslutsstöden såg ut från 
undersökningen. Denna del av resultatet visar även hur användningsfrekvensen av de 
olika beslutsstöden såg ut. Dessa resultat presenteras även baserat på deltagarnas 
erfarenhet, grundutbildning och kliniska utbildning.  Figur 10 visar ett totalt medelvärde 
för samtliga beslutsstöd från hela undersökningen. Därefter följer tabell 3 som visar 
medelvärde för varje beslutsstöd baserat på påståendena i indexfrågorna. Sedan följer 
diagrammen som visar totalt medelindexvärde baserat på erfarenhet, grundutbildning 
och klinisk utbildning. Därefter presenteras resultatet för andvändningsfrekvensen, som 
först visar total användning av beslutsstöden och sedan användningsfrekvensen baserat 
på erfarenhet, grundutbildning och klinisk utbildning. Slutligen följer en graf som visar 
hur totalmedelvärde för värdering av beslutsstöd korrelerar med totalmedelvärde för 
användningsfrekvensresultatet. 

Resultaten för medelindexvärde tolkas på följande sätt 
Då indexfrågorna är ställda på en skala med fyra nivåer (låg-hög), delas även resultatet in 
i samma antal nivåer. Frågorna var ställda så att deltagaren kunde välja mellan 1-4, där 1 i 
indexvärde motsvarade tar helt avstånd från, 2 tar delvis avstånd ifrån, 3 instämmer 
delvis och 4 instämmer helt med påståendena. Utifrån denna logik, delas 
totalindexvärden till att 5 poäng betyder tar helt avstånd ifrån (låg värdering), 10 poäng 
tar delvis avstånd ifrån (medellåg värdering), 15 poäng instämmer delvis med (medelhög 
värdering) och slutligen 20 poäng instämmer helt med påståendena (hög värdering).  

På liknande sätt har användningsfrekvensens värden räknats efter sifferkodning av de 
olika begreppen som beskrivet i metod delen, för att kunna skapa en bild för hur denna 
faktor varierade hos deltagarna.  
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Figur	10	Grafen	visar	värderingsresultatet	från	samtliga	deltagare	som	totalmedelvärde	av	0-20.	För	att	förenkla	för	
den	läsande,	kan	värdena	tolkas	som	låg	(5	poäng),	medellåg	(10	poäng),	medelhög	(15	poäng)	och	hög	(20	poäng).	

Figur 10 visar resultatet för totalmedelindexvärde från samtliga beslutsstöds 
frågebatterier. Detta visar att högst värdering fick interaktionskontrollen följt av 
njurfunktionskontrollen och olämpliga läkemedel för äldre där samtligas värdering låg på 
en medelhög nivå och högre. Resterande beslutsstöd fick värderingar som låg mellan 
medellåg värdering och medelhögvärdering, där riskprofilsstödet fick lägst värdering. 

	

Tabell	4	Tabellen	visar	värderingsresultatet,	av	varje	enskilt	beslutsstöd	relaterat	till	varje	påstående	i	enkäten,	från	
samtliga	deltagare	som	medelvärde	0-4	där	värdena	tolkas	som	låg	(1	poäng),	medellåg	(2	poäng),	medelhög	(3	poäng)	
och	hög	(4	poäng).	n=antalet	deltagares	svar	som	värdet	baseras	på.	

Påståenden/	
Beslutsstöd	

Lättanvänt	 Tidsbesparande	 Kliniskt	
relevant	

Tydlig	
och	

koncis	
info	

Ger	användbara	
rekommendationer	

Biverkningssökning	
(n=51)	

3,25	 3,17	 2,94	 2,75	 2,02	

Interaktionskontroll	
(n=74)	

3,58	 3,61	 3,32	 3,30	 3,30	

Njurfunktionskontroll	
(n=6)	

3,67	 3,50	 3,33	 3,00	 3,33	

Rekommenderade	
läkemedel	(n=48)	

2,33	 2,23	 2,35	 2,40	 2,67	

Olämpliga	läkemedel	
för	äldre	(n=57)	

3,40	 2,72	 3,27	 3,09	 2,76	

Riskprofil	(n=2)	 2,00	 2,00	 2,00	 2,00	 2,00	
	

Tabell 4 visar totalmedelvärde för varje enskilt beslutsstöds värdering relaterat till varje 
påstående. Tabellen visar även hur många deltagare svar varje totalmedelvärde baseras 
på. Totalmedelindexvärdet, som figur 10 visar, baseras på hur varje beslutsstöd 
värderades efter varje påstående i frågebatteriet. Tabellen visar att 
interaktionskontrollen, njurfunktionskontrollen och olämpliga läkemedel för äldre fick ett 
totalmedelvärde i samma värderingsområde, dvs mellan medelhög till hög värdering. 
Resultatet för biverkningssökning, rekommenderade läkemedel och riskprofil hamnar 
också i samma värderingsområde. Dock är detta ej statistiskt säkerställt.  

14,13	 17,11	 16,83	
11,98	 15,24	

10,00	

0,00	

10,00	

20,00	

Total	medelindexvärde	

Medelvärde	för	de	med	stödet	
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Figur	11	Grafen	visar	värderingsresultatet	relaterat	till	deltagarnas	erfarenhet	som	av	medelvärde	0-20,	där	låg=5,	
medellåg=10,	medelhög=15	och	hög=20	Antal	deltagare	i	varje	erfarenhetsgrupp	(n)	0-1år	(8),	1-3	år	(12),	3-5	år	(7),	5-
7	år	(10),	mer	än	7	år	(37)	

I figur 12 har deltagarna delats in i fem olika erfarenhetskategorier, för att kunna jämföra 
hur deltagarnas värdering av beslutsstöden skiljde sig baserat på deras 
erfarenhetskategori.. Ett oberoende t-test visade att skillnaderna i indexmedelvärde 
mellan de olika kategorierna ej var statistiskt signifikanta.  

	

	

Figur	12	Grafen	visar	värderingsresultatet	(av	de	som	har	tillgång	till	instrumentet)	relaterat	till	deltagarnas	
grundutbildning	som	medelvärde	0-20,	där	låg=5,	medellåg=10,	medelhög=15	och	hög=20	Antal	deltagare	i	varje	
utbildningsgrupp	(n)	apotekare	(64),	receptarie	(7),	annan	(3)	

Indexmedelvärdena i figur 13 är kategoriserade efter deltagarnas grundutbildning, för att 
kunna jämföra om deltagarna värderade beslutsstöden olika baserat på deras 
kategoritillhörighet. Att njurfunktionskontrollen och riskprofilsstödet endast visar 
resultat från apotekare beror på att det endast var apotekare som hade tillgång till dessa 
beslutsstöd. För de övriga beslutsstöden, där en jämförelse går att göra, visade ett 
oberoende t-test att skillnaderna i indexmedelvärde mellan de olika kategorierna ej var 
statistiskt signifikanta. 
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Figur	13	Grafen	visar	värderingsresultatet	relaterat	till	deltagarnas	kliniska	utbildning	som	medelvärde	0-20,	där	låg=5,	
medellåg=10,	medelhög=15	och	hög=20	Antal	deltagare	i	varje	utbildningsgrupp	(n)	ingen	(7),	magisterutbildning	(31),	
internutbildning	(20),	annan	(16)	

I figur 14 har deltagarna kategoriserats efter deras kliniska utbildning, för att kunna 
möjliggöra en jämförelse mellan hur deltagarna värderade beslutstöden jämfört med 
varandra. Att njurfunktionen endast värderats av deltagare med magisterutbildning och 
internutbildning samt att riskprofil värderats endast av deltagare med magisterutbildning 
beror på att endast deltagare tillhörande dessa kategorier hade tillgång till dessa 
beslutsstöd. Det gick inte heller att göra en statistisk analys för resultatet av dessa två 
beslutsstöd, då för få antal deltagare har tillgång till dessa. För de övriga beslutsstöden 
visade ett oberoende t-test att skillnaderna i indexmedelvärde mellan de olika 
kategorierna ej var statistiskt signifikanta. 

Resultat användningsfrekvens 
Svarsalternativen för användarfrekvens sifferkodades på följande sätt: 0 för aldrig, 1 för 
sällan (låg), 2 för ibland (medellåg), 3 för ofta (medelhög) och 4 för alltid (hög), vilket 
även är de begrepp som varje siffra representerar.	

	

	

Figur	14	Grafen	visar	användningsfrekvensresultatet	från	samtliga	deltagare	som	totalmedelvärde	av	0-4.	För	att	
förenkla	för	den	läsande,	kan	värdena	tolkas	som	låg	(1	poäng),	medellåg	(2	poäng),	medelhög	(3	poäng)	och	hög	(4	
poäng).	

 

Figur 15 visar resultatet för hur den totala användningsfrekvensen såg ut för de olika 
beslutsstöden. Figuren visar att interaktionskontrollen är det beslutsstöd som används 
oftast följt av njurfunktionskontrollen, där dessa har en användningsfrekvens i området 

0,00	
5,00	

10,00	
15,00	
20,00	
25,00	

Indexmedelvärde	efter	klinisk	utbildning	

Ingen	 Magisterutbildning	 Internutbildning	 Annan	

2,02	

3,65	
3,17	

1,50	
2,34	

1,50	

0,00	
1,00	
2,00	
3,00	
4,00	

Användingsfrekvens	totalt	



19	
	

mellan medelhög till hög användning. Resterande beslutsstöd fick ett resultat som tyder 
på att deras användningsfrekvens är i området mellan medellåg till medelhög.  

	

Figur	15	Grafen	visar	användningsfrekvensresultatet	relaterat	till	deltagarnas	erfarenhet	som	medelvärde	av	0-4,	där	
låg=1,	medellåg=2,	medelhög=3	och	hög=4	Antal	deltagare	i	varje	erfarenhetsgrupp	(n)	0-1år	(8),	1-3	år	(12),	3-5	år	(7),	
5-7	år	(10),	mer	än	7	år	(37)	

I figur 16 har deltagarna delats in i fem olika erfarenhetskategorier, för att kunna jämföra 
hur deltagarnas användingsfrekvens av beslutsstöden skiljde sig baserat på deras 
erfarenhetskategori. Ett oberoende t-test visade att skillnaderna i användningsfrekvens 
mellan de olika kategorierna ej var statistiskt signifikanta. 

	

	

Figur	16	Grafen	visar	användningsfrekvensresultatet	relaterat	till	deltagarnas	grundutbildning	som	medelvärde	av	0-4,	
där	låg=1,	medellåg=2,	medelhög=3	och	hög=4	Antal	deltagare	i	varje	utbildningsgrupp	(n)	apotekare	(64),	receptarie	
(7),	annan	(3)	

Användningsfrekvensresultatet i figur 17 är kategoriserade efter deltagarnas 
grundutbildning, för att kunna jämföra om deltagarnas användningsfrekvens av 
beslutsstöden såg annorlunda ut baserat på deras kategoritillhörighet. Att 
njurfunktionskontrollen och riskprofilsstödet endast visar resultat från apotekare beror 
på att det endast var apotekare som hade tillgång till dessa beslutsstöd. För de övriga 
beslutsstöden, där en jämförelse går att göra, visade ett oberoende t-test att skillnaderna i 
användningsfrekvens mellan de olika kategorierna ej var statistiskt signifikanta. 
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Figur	17	Grafen	visar	användningsfrekvensresultatet	relaterat	till	deltagarnas	kliniska	utbildning	som	medelvärde	av	0-
4,	där	låg=1,	medellåg=2,	medelhög=3	och	hög=4	Antal	deltagare	i	varje	utbildningsgrupp	(n)	ingen	(7),	
magisterutbildning	(31),	internutbildning	(20),	annan	(16)	

I figur 18 har deltagarna kategoriserats efter deras kliniska utbildning, för att kunna 
möjliggöra en jämförelse mellan hur deltagarnas användningsfrekvens av beslutstöden 
såg ut jämfört med varandra. Att resultat för njurfunktionskontrollen endast baseras på 
deltagare med magisterutbildning och internutbildning samt att riskprofil endast baseras 
på resultat från deltagare med magisterutbildning beror på att endast deltagare 
tillhörande dessa kategorier hade tillgång till dessa beslutsstöd. Det gick inte heller att 
göra en statistisk analys för resultatet av dessa två beslutsstöd, då för få antal deltagare 
har tillgång till dessa. För de övriga beslutsstöden visade ett oberoende t-test att 
skillnaderna i användningsfrekvens mellan de olika kategorierna ej var statistiskt 
signifikanta. 

	

Figur	18	Grafen	visar	sambandsanalys	för	totalmedelvärde	av	värderingsresultatet	mot	användningsfrekvensresultatet	
för	varje	enskilt	beslutsstöd.	Y-axeln	visar	värderingsresultatet	och	X-axeln	visar	användningsfrekvensresultat	för	
beslutsstöden.	

Figur 19 visar en resultatet av indexmedelvärden för varje beslutsstöd i Y-led och dess 
användningsfrekvens i X-led. Figuren visar en högre värdering av beslutsstöden även 
innebär en högre användningsfrekvens. Med andra ord så korrelerar dessa två variabler 
med varandra i denna studie, med ett korrelationskoefficientvärde på 0,92 vilket talar för 
ett starkt linjärt samband.  
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Övergripande resultat för varje beslutsstöd 
Interaktionskontrollen  
Det högsta totala medelindexvärdet fick beslutsstödet för interaktionskontrollen på 17,11 
poäng (figur 10), vilket resulterar i att beslutsstödet anses ha mellan medelhög till hög 
värdering vid läkemedelsgenomgångar när den kliniska farmaceuten skall identifiera och 
utreda LRP. Då detta beslutsstöd var det enda som fanns tillgängligt för samtliga kliniska 
farmaceuter, betyder det också att denna värdering baseras på flest antal svar, vilket är 74 
st (tabell 3). För samtliga påståenden som varje deltagare fick ta ställning till fick även 
stödet ett resultat som visade medelhög till hög värdering (figur 11). Enligt denna 
enkätundersökning anses alltså detta stöd vara det viktigaste vid en 
läkemedelsgenomgång samt vid identifiering och utredning av LRP. Stödet var även det 
som hade högst användningsgrad totalt sett, på 3,65 poäng vilket motsvarar ganska hög 
till väldigt hög användningsgrad (figur 15). Vid ett t-test där totala indexmedelvärden och 
medelpoäng för användningsfrekvens baserat på erfarenhet, grundutbildning och klinisk 
utbildning jämfördes mot varandra, visade dessa värden ingen signifikant skillnad 
(p>0,05) (figur 12-14 & 16-18). Detta betyder att de skillnader i medelvärden som ses i 
resultatet ej skiljer sig på ett signifikant sätt mellan de olika kategorierna. Vid en 
genomgång av övriga kommentarer till detta beslutsstöd visade resultatet att det främst 
återkommande besväret med detta beslutsstöd är att det kan ge varningar av icke klinisk 
relevans, vilket skapar ett stort informationsflöde som potentiellt kan leda till att kliniskt 
relevanta interaktioner missas. 

Njurfunktionskontroll  
Beslutsstödet för njurfunktionskontroll fick näst högst medelindexvärde (figur 10). Detta 
beslutstöd värderades till 16,83 i medelindex, vilket enligt ovan tolkningsförklaring 
hamnar på ett värde som är medelhögt. Resultat efter varje påstående hamnar också över 
ett medelhögt värde (tabell 4). Inventeringsresultatet visar att detta beslutsstöd var det 
näst minst tillgängliga över landet (tabell 3). Problemet med detta resultat är att 24 
individer har svarat att de har tillgång till stödet, men efter noggrannare kontroll visar det 
sig att endast 6 personer har tillgång till det. Resultatet för användningsfrekvensen visar 
att siffror som är mellan ganska hög till väldigt hög användningsgrad (figur 15), vilket 
även korrelerar med den höga värderingen av beslutsstödet (figur 19). Då antalet 
individer som har tillgång till stödet endast är sex, går det inte att uttala sig om värdering 
eller användningsfrekvens av beslutsstödet skiljer sig på ett signifikant sätt baserat på 
individernas erfarenhet eller utbildningsnivåer. Endast en kommentar lämnades till detta 
beslutsstöd, där tydligheten och kvaliteten av rekommendationerna kritiseras. Samma 
person gav stödet en hög värdering och hade en väldigt hög användningsfrekvens av 
stödet.  

Olämpliga läkemedel för äldre 
Tredje högst medelindexvärde erhöll beslutsstöd som varnar om läkemedel som är 
olämpliga till äldre. Medelindexvärdet totalt sett för samtliga deltagare som hade tillgång 
till beslutsstödet föll på 15,24 vilket motsvarar ett medelhögt värde (figur 10). Resultat 
efter varje påstående ligger på värden som är mellan medellåg till medelhög (tabell 4). 
Detta resultat visar enligt ovan tolkningsmetoder att beslutsstödets betydelse vid 
läkemedelsgenomgång då LRP skall identifieras och utredas anses vara medelhögt. 
Värdet för användningsfrekvens låg på 2,34 vilket motsvarar en användningsfrekvens 
som är mellan ganska låg till ganska hög användning (figur 15). Vid en genomgång av 
kommentarer som lämnades till beslutsstödet visade de mest återkommande 
kommentarerna att flertalet deltagare hade koll på olämpliga läkemedel till äldre på 
grund av sin erfarenhet, men att informationen som gavs ansågs vara viktig. Flertalet av 
kommentarerna visade även att deltagarna istället använde sig av socialstyrelsens 
”indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre”, vilket är rapporten som beslutsstödet 
grundar sig på. En av deltagarna hade ifrågasatt uppdateringen av beslutsstödet, vilket 
möjligtvis kan vara orsaken till varför de flesta anser sig kunna dessa rekommendationer 
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utantill. Ett t-test visade ingen signifikant skillnad (p>0,05) på deltagarnas 
användningsfrekvens eller medelindexvärde baserat på deltagarnas erfarenhet (figur 12-
14 & 16-18). Samma test visade heller ingen skillnad mellan värdena baserat på 
deltagarnas grundutbildning och kliniska utbildning. 

Biverkningssökning 
Biverkningssökning fick en värdering, 14,13 (figur 10), som är mellan medel låg till 
medelhög värdering. Majoriteten av deltagarna i studien hade tillgång till detta stöd 
(tabell 3), och användningsfrekvensen för detta stöd var ganska låg (figur 15).  Att 
värderingen är låg när det gäller stödets betydelse för en läkemedelsgenomgång kan vara 
ganska så förståeligt, då detta stöd inte ger några rekommendationer på åtgärdandet av 
biverkningar utan fungerar mest som en funktion som lättare hittar misstänkta 
biverkningar som kan kopplas till ett läkemedel (tabell 4). Detta speglas också av en 
ganska låg värdering av rekommendationerna från detta stöd, vilket också är något som 
bekräftats via flertalet kritiska kommentarer från deltagarna. Flera deltagare har också 
skrivit att de hellre tar hjälp av FASS, då alla läkemedel inte alltid täcks in i 
biverkningsstödet. Men deltagarna har gett detta stöd ett ganska så högt värde när det 
gäller tidsbesparing av läkemedelsgenomgångar samt att det är lättanvänt (tabell 4). Av 
denna anledning kan detta vara ett stöd som kan vara bra att finnas till hands då arbetet 
underlättas, men stödet anses nog inte vara avgörande för att hitta LRP. Ingen signifikant 
skillnad i värdering och användningsfrekvens kunde mellan deltagarna baserat på deras 
grundutbildning, kliniska utbildning eller erfarenhet (p>0,005) (figur 12-14 & 16-18). 

Rekommenderade läkemedel 
Stödet som ger förslag på rekommenderade läkemedel är det stöd som näst lägst 
värdering i denna enkätstudie, med ett värde som är mellan ganska lågt till medelhögt 
(11,98) (figur 10). Majoriteten av deltagarna hade tillgång till detta stöd (tabell 3) och 
användningsfrekvensen är mellan låg till ganska låg (figur 15). Ingen signifikant skillnad 
kunde heller upptäckas mellan deltagarnas värderingar och användningsfrekvens baserat 
på deras erfarenhet eller utbildningsnivåer (p>0,005) (figur 12-14 & 16-18). Flertalet av 
kommentarerna som nämnts i undersökningen säger att detta stöd är något som är mest 
användbart för förskrivaren, att rekommendationerna inhämtas via böcker eller liknande 
material samt att de flesta rekommendationerna är något som man kan utantill. Detta 
stöd är något som mest ger förslag på läkemedelsval som syftar till att skapa en mera 
samhällsekonomiskt effektivare val av läkemedel, vilket kanske inte är något som 
underlättar identifiering av LRP. Men trots detta bör, vilket även nämns i introduktionen, 
en kontroll av rekommenderade läkemedel göras under en läkemedelsgenomgång vilket 
också är anledningen till varför detta stöd har tagits med i undersökningen för att skapa 
en helhetsbild av hur synen på de olika stöden är.  

Riskprofil 
Endast två deltagare hade tillgång till riskprofilstödet, vilket gör det till det minst 
tillgängliga stödet i denna studie (tabell 3). Stödet fick en ganska låg värdering (figur 10) 
och användningsfrekvensen av stödet var mellan lågt till ganska lågt (figur 15). Resultat 
efter varje påstående visar också en meddellåg värdering (tabell 4). En av deltagarna 
angav i kommentarsfältet att rekommendationerna kan vara svårprocesserade och att 
rekommendationerna inte alltid är kliniskt relevanta men att de skapar en överblick över 
risker som kan finnas för patienterna. Om skillnaden i värdering eller 
användningsfrekvens baserat på deltagarnas utbildningsnivåer eller erfarenhet skiljde sig 
signifikant gick ej att uttala sig om, då för få deltagare hade tillgång till detta stöd. 
Flertalet av de deltagarna som inte hade tillgång till stödet nämner att de önskar att de 
hade haft tillgång till det. Detta kan bero på att stödet gjordes tillgängligt för personer 
utanför SLL under en kort period av misstag. Detta gjorde att stödet kunde provas, vilket 
deltagare också skrivit att de gjort i kommentarsfältet i denna studie.  
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Reliabilitet mätt med Chronbachs alfa 
Nedan följer resultatet för reliabilitetsundersökningen baserat på metoden enligt 
Chronbachs alfa, vilket är en korrelationsmätning som visar frågebatteriets inre 
konsistens, och därmed även speglar frågebatteriets reliabilitet. Värden över 0,7 anses 
vara tillräckliga för att motsvara en acceptabel reliabilitetnivå48, 52. 

Tabell	5	Resultat	av	Chronbachs	alfa	undersökning	för	varje	beslutsstöds	frågebatteri.	

Beslutsstöd	 CA-värde	
Biverkningssökning	 0,85	
Interaktionskontroll	 0,85	
Njurfunktionskontroll	 0,95	

Rekommenderade	läkemedel	 0,90	
Olämpliga	läkemedel	för	äldre	 0,80	

Riskprofil	 0,96	
	

	

Diskussion 
Resultatet från denna undersökning representeras av svar från totalt 74 deltagare från 20 
olika landsting/regioner. De flesta av deltagarna hade apotekarutbildning som sin 
grundutbildning. Cirka hälften av deltagarna hade en magisterutbildning som sin kliniska 
utbildning. Ungefär hälften av deltagarna hade 7 års erfarenhet eller mer, och ca hälften 
hade mindre erfarenhet än detta. Majoriteten av användarna hade tillgång till beslutsstöd 
för interaktionskontroll, biverkningssökning, olämpliga läkemedel för äldre och 
rekommenderade läkemedel. Tillgängligheten av beslutsstöd för njurfunktionskontroll 
och riskprofilsstöd var lågt. Högst värdering och användningsfrekvens fick beslutsstöd för 
interaktionskontroll, njurfunktionskontroll och olämpliga läkemedel för äldre. Resultaten 
från enkäten visade även att deltagarens värdering av beslutsstödet korrelerade med dess 
användningsfrekvens. Ingen av de funna skillnaderna vid samtliga jämförelser visade 
någon statistisk signifikans vid ett oberoende t-test, då tillräckligt med deltagare fanns, 
mellan de olika kategorierna inom grundutbildning, klinisk utbildning och erfarenhet. 

Metoddiskussion 
Denna studiens utformning baseras på webbenkät, vilket är en enkel, lättåtkomlig och 
snabb undersökningsmetod som är kostnadsfri. Med hjälp av denna metod kunde 
enkäten spridas ut över hela landet utan några större hinder, vilket på så vis ökade 
representationen av kliniska apotekare från olika landsting48. Enkäten, som nåddes via en 
klickbar länk, mailades ut till en särskild sluten mail grupp. Utskicket innehöll även ett 
följebrev som syftade till att öka svarsfrekvensen till enkäten och minska eventuella 
otydligheter. Då metoden var webbaserad, kunde påminnelsebrev enkelt skickas ut till 
samma grupp efter några veckor vilket ökade svarsfrekvensen.  

Frågorna i enkäten var ställda i likert-typ med indexformat, som har förmågan till att 
mäta attityder vilket utnyttjades i denna studie för att se hur kliniska farmaceuter 
förhåller sig till digitala beslutsstöd48. Svarsalternativen låg på en fyrgradig skala, vilket 
tvingar den deltagande till att ta ställning till varje påstående, för att hindra deltagaren på 
grund av osäkerhet eller lättja att välja det neutrala alternativet. Detta istället för en 
femgradig skala som hade gett deltagaren ett neutralt alternativ, vilket i vissa fall kan vara 
motiverat då deltagaren ej har någon vidare åsikt kring påståendet. Anledningen till 
varför just en fyrgradig skala valdes, var på grund av rekommendationer från Ejlertssons 
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bok, samt för att det efter pilotstudien och diskussioner med kliniska farmaceuter ansågs 
vara det mest lämpliga sättet för denna studie48.  

Resultaten av värderingsfrågorna föreligger i den statistiska intervallskalan och resultaten 
av användningsfrekvensfrågorna befinner sig i ordinalskalan48. Tolkningen av 
värderingsresultatet måste göras med viss försiktighet. Då ett mätvärde befinner sig i 
intervallskalan är de numeriska, vilket även gör det möjligt att uttala sig om skillnader 
mellan dessa genom en definierad mätenhet. I denna skalnivå går det däremot inte påstå 
att ett värde är dubbelt så högt som ett annat värde, även om det numeriska värdet visar 
så55. Tolkningen av resultatet för användningsfrekvensen måste också göras med viss 
försiktighet, då dessa svarsalternativ föreligger i ordinalskalan48. Ordinalskalan har 
svarsalternativ som har distinkta alternativ som kan rangordnas sinsemellan. Om denna 
skala även har lika avstånd mellan på varandra följande alternativ, sägs mätningen 
föreligga på intervallskalenivå. Då användningsfrekvensfrågorna ej hade definierade 
mätavstånd mellan varandra, kan den inte inta intervallskalenivå. Av denna anledning 
kan tolkningen av dessa siffror sägas reflektera en rangordnad position i ett kontinuum, 
där varje mätvärde representerar en relativ (ej absolut) uppskattning av variabelns 
utfall55. Vid svarsbearbetningen sifferkodades användningsfrekvensresultatet på följande 
sätt: 0 för aldrig, 1 för sällan, 2 för ibland, 3 för ofta och 4 för alltid.  På grund av ovan 
resonemang leder detta till att det kan ligga stor skillnad i det sanna värdet mellan de 
alternativen som erhållit värdet 1 och 2 men endast en liten skillnad mellan de 
alternativen som erhållit värdena 2 och 3. Av denna anledning betyder det att resultaten 
från värdena i användningsfrekvensfrågorna endast representerar en relativ skillnad 
mellan de presenterade värdena. Då värderingsfrågorna är ställda på en skala med fyra 
nivåer, delas även resultatet in i samma antal nivåer. I detta arbete betyder det att 
indexvärdena som erhållits kan relateras tillbaka till påståendena ’’tar helt avstånd ifrån”, 
”tar delvis avstånd ifrån”, ”instämmer delvis” och ”instämmer helt”, baserat på vilka 
värden som erhållits. Frågorna var ställda så att deltagaren kunde välja mellan 1-4, där 1 i 
indexvärde motsvarade tar helt avstånd från, 2 tar delvis avstånd ifrån, 3 instämmer 
delvis och 4 instämmer helt med påståendena. Utifrån denna logik, delas resultatet för 
totalindexvärden till att 5 poäng betyder tar helt avstånd ifrån (låg värdering), 10 poäng 
tar delvis avstånd ifrån (medellåg värdering), 15 poäng instämmer delvis (medelhög 
värdering) med och slutligen 20 poäng instämmer helt med påståendena (hög värdering).  

Med denna information som bakgrund, går det lättare att tolka resultaten och därmed 
även förstå vilka faktorer som måste beaktas vid denna tolkning.  

Samvariationen mellan olika variabler är inte statistiskt testade i denna studie och en 
multivariat analys, som exempelvis beräkningar med hjälp av standardiseringar, hade 
kunnat vara ett alternativ för att se på sådana skillnader51. I denna studie har resultatet 
för de förutbestämda gruppindelningarna efter deltagarnas erfarenhet, grundutbildning 
och kliniska utbildning testats statistiskt mot varandra via en univariat analys med hjälp 
av oberoende t-tester. I samtliga av dessa tester kunde inga statistiskt signifikanta 
skillnader ses, vilket minskar chansen för att en multivariat analys heller skulle kunnat 
visa på eventuella skillnader.  

Att inga signifikanta skillnader kunde ses kan ha orsakats av att de olika grupperna var 
för små, för att kunna visa eventuella skillnader som hade kunnat vara signifikanta. Detta 
problem hade kunnat lösas med hjälp av att ytterligare dikotomisera grupperna och göra 
chi-2 beräkningar på resultat i en mera aggregerad nivå51. En annan lösning på detta 
problem hade kunnat vara användandet av en fem- eller sjugradig skala, vilket hade 
kunnat möjliggöra en annorlunda gruppering av svarsalternativen som i sin tur hade 
kunnat ge upphov till en annan spridning i resultatet. Därtill hade dessa skalor även 
kunnat möjliggöra mer neutrala svarsalternativ för deltagarna. Visuell analog skala (VAS-
skala) som är en slags mätskala hade även kunnat vara ett alternativ med liknande 
fördelar som ovan48. Trots de potentiella fördelarna med de alternativa skalorna, 
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framkom det efter genomförda pilotstudier att den fyrgradiga skalan ansågs vara mest 
lämplig för denna studie. En sådan beräkning hade kunnat ha potentialen till att visa 
faktiska skillnader i studiens resultat, som genomförda t-test jämförelser inte kunnat 
påvisa. Dock finns risken med denna metod att falska signifikanser uppstår, då deltagares 
svarsresultat grupperas ihop utan någon vidare grund än att kunna jämföra skillnader 
med tillräckligt antal svar. Då lägsta gränsen för varje gruppstorlek vid ett chi2-test är på 
30, är det heller inte säkert att det alltid ens hade gått att genomföra ett sådant test i 
denna studie51. 

Att dessa beräkningar inte gjordes beror delvis på ovan förklaringar och på grund av 
tidsbrist som uppstod i arbetets gång. Av dessa anledningar bör eventuella skillnader som 
ses, eller inte ses i resultaten tas med en viss försiktighet. 

Två pilotstudier gjordes enligt beskrivning i metoddelen med syftet att öka validiteten i 
frågorna, det vill säga att öka frågans förmåga att mäta det den avser att mäta48. I den 
initiala pilotstudien framkom problematik kring tydlighet i vissa frågor och enkätens 
design, vilket korrigerades därefter. Sedan gjordes ytterligare en pilotstudie med fler 
deltagare, som ytterligare belyste viss problematik i frågorna, enkätens design samt även 
följebrevet. Dessa problem åtgärdades genom att ändra och lägga till förklaringstexter till 
vissa påståenden, så att dessa blev tydligare för deltagarna. Designen ändrades, så att 
enkäten fick tydligare uppdelning i sina sektioner för att minska eventuella missförstånd. 
Dessa pilotstudier mätte även tidskravet för enkäten. Därtill lades även förklarande text i 
följebrevet för att ytterligare öka tydligheten med enkätens frågor och syfte samt tidskrav.  

Ett sätt som validiteten kan mätas är genom att göra jämförelser mellan enkätens frågor 
och faktiska förhållanden. Om resultatet visar en hög systematisk underrapportering, 
tyder detta på låg validitet i enkätens frågor48. I denna enkät kan denna jämförelse göras 
genom att se hur många deltagare det är som värderat beslutsstöd som de ej har tillgång 
till. I enkäten hade exempelvis endast två deltagare utav totalt 74 en faktisk tillgång till 
beslutsstödet för riskprofil. Trots detta var det totalt tio deltagare som värderade detta 
beslutsstöd. Huruvida detta är systematisk underrapportering till följd av dålig validitet 
är svårt att bedöma, då riskprofilsstödet var tillgängligt för flera landsting av misstag från 
SLL vilket bekräftades med mailkontakt med SLL. Här kan det dock argumenteras att 
enkäten syftade till att utvärdera beslutsstöd tillgängliga via journalsystem, och stödet var 
endast tillgängligt av misstag via nätet. Trots denna tillfälliga tillgänglighet av 
beslutsstödet via nätet hade majoriteten av deltagarna som saknade tillgång heller ej 
värderat beslutsstödet i enkäten. Samma sorts jämförelse kan göras med 
njurfunktionsstödet, som endast sex deltagare hade faktisk tillgång till efter en kontroll. 
Här var det 24 deltagare, dvs 18 utan faktisk tillgång som hade värderat beslutsstödet. 
Återigen hade majoriteten som saknade tillgång ej värderat beslutsstödet, men här var 
underrapporteringsgraden högre än värderingen för riskprofilsstödet. Samma sorts 
underrapporterings problematik syns i inventeringsdelen som baseras på journalsystem, 
där deltagare har svarat tillgång via journalsystem som faktiskt saknar tillgång (figur 4-9). 
Detta kan ha orsakats av skillnad på förklaringstexter för beslutsstöden i enkäten, där 
förklaringstexten för riskprofil kan ha varit lite tydligare än njurfunktionskontrollens. 
Med ovan resonemang i åtanke, visar inventeringsresultatet att det existerar 
underrapportering till viss del i denna studie, vilket kan påverka studiens validitet 
negativt. Men majoriteten av deltagarna hade svarat på rätt sätt, och ej bidragit till någon 
underrapportering vilket talar till fördel för enkätens validitet. 

Vad gäller den externa validiteten, dvs hur generaliserbar studien är till alla kliniska 
farmaceuter, måste studiens upplägg vara sådan att studiepopulationen ska representera 
den allmänna populationen i stort och hänsyn till bias och confoundings måste tas48, 56. I 
denna studie kan själva journalsystemet och dess funktionalitet, användarvänlighet samt 
design ha en betydelse i hur beslutsstödet används och värderas. En annan faktor som 
kan ha betydelse för resultatet i denna studie är användandet av mindre kända och lokala 
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stödfunktioner som upplevs vara mer användbara under en läkemedelsgenomgång på 
grund av lokala rekommendationer och liknande i olika vårdsituationer, vilket potentiellt 
kan bidra till att de undersökta beslutsstöden värderas och används annorlunda jämförts 
med om de lokala stödfunktionerna ej hade funnits till hands. Dock hade, enligt interna 
mailmeddelanden, google-gruppen ca 120 kliniska farmaceuter anslutna till sig som 
arbetade med läkemedelsgenomgångar, vilket betyder att deltagarandelen är ganska hög 
då denna studie representerar ca 60 % av den totala gruppstorleken. Av ovan 
anledningar, och på grund av ojämn fördelning av deltagarantal från olika landsting är 
det svårt att uttala sig om generaliserbarheten av denna studie för alla kliniska 
farmaceuter.  

Reliabilitet, som nämnt ovan, är ett mått på hur reproducerbar enkäten anses vara om 
samma enkät används i framtida undersökningar48. I denna studie användes CA som ett 
mått på inre konsistens, vilket i sin tur speglar reliabiliteten av enkätens frågebatteri. Ett 
CA-värde på 0,7 eller högre ett mått på acceptabel inre konsistens och därmed även bra 
reliabilitet48, 52, 53.  

Ett CA-värde beräknades för varje enskilt beslutsstöds frågebatterivärde. På så vis kan 
reliabiliteten för varje enskilt frågebatteri mätas. Som resultatet ovan visar, fick samtliga 
beslutsstöd ett CA-värde över 0,7 (tabell 5). Enligt ovan ställda krav, tyder resultaten på 
att samtliga frågebatterier klarade gränsen för ett acceptabelt värde. Med andra ord skulle 
reliabiliteten av denna studie anses vara acceptabel vad gäller frågebatterierna48, 52, 53.  

Tyvärr kunde inte en reliabilitetsmätning ske på den del som mäter 
användningsfrekvensen av beslutsstöden, och heller inte inventeringsfrågorna eller 
bakgrundsfrågorna, då dessa frågor ej var ställda i ett frågebatteri med indexformat. Ett 
sätt som hade kunnat lösa detta problem hade varit att använda sig av test-retest metoden 
och därefter beräkna ett t-testvärde för att se om svaren skiljde sig signifikant mellan de 
olika testerna48. På grund av tidsbrist i arbetet var denna form av kontroll inte möjlig, och 
av denna anledning går det inte att dra någon vidare slutsats angående reliabiliteten på 
dessa frågor.  

Resultatdiskussion 
Det är känt att samma journalsystem kan ha olika beslutsstöd inbyggt i sig beroende på 
vilken region/landsting man befinner sig i38. Men trots detta kan det dessvärre medges att 
dessa resultat från inventeringsdelen ej är helt tillförlitliga, då en extra kontroll har gjorts 
för att se om dessa svar stämmer. Beslutsstöd för njurfunktionskontroll och riskprofil är 
de beslutsstöd som minst antal deltagare har tillgång till. Efter en dubbelkontroll via 
Janusmed på webben visade det sig att endast Dalarna, Gotland, Norrbotten och 
Stockholm hade tillgång till beslutsstöd vid njurfunktionskontroll via journalsystemen 
VAS och TakeCare38. Samma kontroll gjordes för beslutsstöd av riskprofil, vilket visade 
att bara deltagare från Stockholm bör ha tillgång till detta35. Detta bekräftades även via 
mailkontakt med Janusmed. 2 av enkätens totalt 74 svar kom från Stockholm, 2 från 
Dalarna, 1 från Gotland och 1 från Norrbotten.  

Olyckligt nog kan resultatet av denna sektion av enkäten vara orsakat av att 
inventeringsdelen kom som andra sektionen i enkäten. Vid pilotstudien som utfördes, 
upptäcktes svårigheter i att förstå vad som menas med exempelvis begreppet 
”njurfunktionskontroll” i tredje sektionen, då det i vissa journalsystem finns inbyggda 
verktyg som kan beräkna en patients njurfunktion men som ej kopplar denna funktion till 
läkemedel eller ger rekommendationer. För att komma runt detta problem, sattes det till 
en text som förklarade vad njurfunktionskontrollen innebär samt att det är ett stöd som 
ger rekommendationer baserat på patientens njurfunktion vid indexfrågorna i sektion tre. 
Samma förklaring saknades i sektion två, där inventeringsdelen utfördes. Trots detta 
visade det sig att detta beslutsstöd hade näst minst antal deltagare tillgång till (tabell 3). 
På frågan för riskprofil sattes ”Janusmed” inom parantes som förklaringstext, vilket kan 
vara förklaringen till varför detta stöd hade minst antal deltagare (tabell 3) kopplat till sig. 
Interaktionskontrollen var det enda beslutsstödet som samtliga deltagare hade tillgång 
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till.  För övriga beslutsstöd visade inventeringsdelen av denna enkät att tillgång till övriga 
beslutsstöd, dvs biverkningssökning, olämpliga läkemedel till äldre och rekommenderade 
läkemedel, var beslutsstöd som de flesta deltagare hade tillgång till, med undantag 
Blekinge, Halland och Örebro vilket kan potentiellt orsakas av vilket system de använder 
då dessa regioner/landsting representerades av en deltagare respektive. Med hänsyn till 
ovan nämnda problem, kan inventeringsdelen ändå skapa en slags bild av hur tillgången 
till olika beslutsstöd ser ut över landet.  

Som beskrivet i introduktionen, är läkemedelsgenomgångar ett av kliniska farmaceuters 
huvudsakliga arbetsområden. Att lyckas identifiera LRP och komma med åtgärdsförslag 
till dessa hör till denna arbetsuppgift11, 21. Digitala beslutsstöd är ett verktyg som finns till 
hands för att kunna underlätta detta arbete27, 57–59. Resultatet av denna studie visar hur 
väl olika utvalda beslutsstöd lyckas med detta enligt de kliniska farmaceuterna själva. 
Därtill visar resultatet hur användningsfrekvensen av dessa beslutsstöd ser ut. Resultatet 
från denna studie visar också att en högre värdering av beslutsstöden samvarierar med en 
högre användningsgrad av stöden som finns till hands (r2=0,85), vilket med andra ord 
tyder på att en högre värdering ger en högre användbarhet av beslutsstödet vid en 
läkemedelsgenomgång och arbete med LRP51.  

Att tre utav de sex utvärderade beslutsstöden fått en medelhög värdering av kliniska 
farmaceuter som arbetar med läkemedelsgenomgångar är något som inte överraskar. 
Dessa stöd kan snabbt och enkelt hitta potentiella LRP, varna för dessa och/eller ge 
rekommendationer på hur LRP kan undvikas. Då detta är centrala delar av en 
läkemedelsgenomgång, kan det vara viktigt för en klinisk farmaceut att ha tillgång till 
dessa beslutsstöd.  

Tidigare utvärderingar av beslutsstöd som använts runt om i världen har visat att dessa 
hjälper till med att öka vårdgivares prestation i kliniskt arbete genom att t ex ge 
förebyggande påminnelser om oönskade effekter som kan uppstå med 
läkemedelsbehandling och rekommendationer på hur dessa kan förebyggas27, 57–59. Dessa 
beslutsstöd anses fungera som bäst om viktig information tillhandahålls till funktionen 
automatiskt och kan användas på ett smidigt sätt i det vanliga arbetsflödet. Om 
vårdgivaren måste mata in information manuellt till beslutsstödet, är det mer troligt att 
beslutsstödet inte kommer användas27. Beslutsstöd som varnar för doser som inte passar 
patienten och läkemedelsinteraktioner har visats minska risken för läkemedelsskador och 
ger upphov till andra viktiga fördelar vid läkemedelsbehandling29, 58. Att 
interaktionskontrollen och beslutsstödet för olämpliga läkemedel för äldre fick en högre 
värdering och användningsgrad, kan vara relaterat till detta, då dessa beslutsstöd kan 
underlätta undvikandet av LRP.  

Förutom beslutsstödet för biverkningssökning, fungerar samtliga beslutsstöd i denna 
studie främst på det automatiska sättet. Beslutsstöd för interaktionskontroll, olämpliga 
läkemedel till äldre och stödet för njurfunktionkontrollen fick en högre värdering av 
deltagarna, vilket troligen orsakas av att dessa stöd behöver minimalt med input från 
användarna samtidigt som de flyter smidigt in som ett användbart hjälpmedel i deras 
arbetsflöde. Stödet för biverkningssökning har problemet med att manuell inmatning av 
misstänkta biverkningar måste matas in för att se om det kan orsakas av något läkemedel. 
Detta kan, i kombination med avsaknad av rekommendationer till åtgärder, vara en 
förklaring till den lägre värderingen och användningsgraden av detta stöd. Att stödet för 
rekommenderade läkemedel fick en lägre värdering orsakas troligen av att detta är ett 
stöd inte underlättar identifiering av LRP och är ett stöd som främst används vid 
förskrivning.  

Överraskande nog fick stödet för riskprofil lägst värdering av samtliga beslutsstöd följt av 
lägst resultat på användningsfrekvens av stödet. Enligt ovan beskrivning av stödet skulle 
detta stöd potentiellt kunna identifiera intressanta LRP och ge rekommendationer på hur 
dessa skulle kunna undvikas. Det är troligen på grund av denna anledning som flertalet 
deltagare har uttryckt en önskan om tillgång till detta stöd, då det vid skrivande stund 
endast finns tillgängligt i SLL. Trots detta är värderingen och användningsfrekvensen låg, 
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vilket skulle kunna tyda på att stödet inte är särskilt användbart vid en 
läkemedelsgenomgång för att identifiera LRP och komma med åtgärdsförslag. I denna 
studie hade endast två deltagare tillgång till stödet, vilket belyser hur liten tillgång 
kliniska farmaceuter har till detta beslutsstöd. En av deltagarna nämnde i 
kommentarsfältet att informationen som ges från stödet inte alltid är kliniskt relevant 
samt att informationen som ges är svårprocesserat. En studie gjort på uppdrag av Inera 
med målet att utreda hur bland annat riskprofilsstödet kan bidra till högre kvalitet i 
läkemedelsanvändning, visade andra resultat60. Resultatet från Ineras studie baserades 
på svar från totalt 32 läkare som hade använt stödet. Studien visade att närmare 70 
procent av läkarna upplevde att riskprofilen agerade som ett stöd vid 
läkemedelsgenomgångar och att de hade lärt sig något från stödet. Ca 65 procent av 
deltagarna föredrog en automatisk signal vid en risk60. Detta resultat står i kontrast till 
denna studies resultat, vilket är något som kan vara värt att utreda vidare eftersom 
användbarheten av beslutsstödet kan se annorlunda ut för en läkare jämfört med 
användbarheten för en klinisk farmaceut.   

Resultatet från inventeringen visar att majoriteten av deltagarna hade tillgång till 
samtliga beslutsstöd förutom riskprofilsstödet och njurfunktionsstödet. Att tillgången till 
dessa stöd är så liten kan skapa olika förutsättningar för högkvalitativ vård. Som 
resultatet av denna studie visar, fick njurfunktionsstödet en högre värdering med en 
högre användningsfrekvens jämfört med de andra stöden. Detta kan tolkas som att 
njurfunktionskontrollen agerar som ett bra stöd under en läkemedelsgenomgång och att 
stödet ger användbara rekommendationer för att undvika LRP. En studie som utvärderat 
ett beslutsstöd som är likt njurfunktionsstödet från Janus, visade att stödet gav upphov 
till bättre dosering av läkemedel efter patientens njurfunktion, vilket kan resultera i 
säkrare och effektivare läkemedelsbehandling med minimalt intrång i arbetet28. En studie 
gjord av Inera visar att njurfunktionsstödet, vilket är samma stöd som denna studie 
undersöker, skapar en upplevd nytta för förskrivare och att det är ett stöd som 
efterfrågas56. Allt detta, i kombination med resultatet från denna studie tyder på att 
njurfunktionsstödet är användbart vid läkemedelsgenomgångar och ger ett bra stöd för 
identifiering av LRP och åtgärdsförslag för dessa. Detta antagande kan anses bekräftas 
med den höga värderingen och användningen av beslutsstödet, jämfört med andra 
beslutsstöd. 

Ett av Socialstyrelsens delmål för att öka patientsäkerheten går ut på att skapa en hälso- 
och sjukvård som är jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig, där beslut om 
åtgärder bör kunna fattas på lika grunder över hela landet61, 62. Detta var en av 
anledningarna till varför inventeringsdelen gjordes, för att skapa en bild över hur jämlik 
tillgången till beslutsstöd ser ut för de kliniska farmaceuter som deltar i studien. En 
utredning från regeringen har gjorts med syftet att säkerställa att hälso- och sjukvården 
är kunskapsbaserad och jämlik över landet, vilket innefattar tillgång till beslutsstöd. 
Denna utredning drar bland annat slutsatsen att oönskade skillnader över landet har 
uppstått och att tillgången till kunskapsstöden måste göras mer jämlik63. En av orsaken 
till felmedicinering som kan leda till vårdrelaterade skador hos patienten kan vara 
avsaknad av digitala beslutsstöd. Med hjälp av digitala beslutsstöd, kan sådana fel 
undvikas vilket leder till bättre patientsäkerhet, livskvalitet och kostnadseffektivitet64. Att 
tillgången inte är jämlik är något som inventeringsdelen av detta arbete bekräftar, med 
exempelvis den snäva tillgången till riskprofilsstödet och njurfunktionsstödet. På grund 
av detta kan denna studie potentiellt agera som en hypotesgenerande studie för framtida 
undersökningar som studerar hur avsaknad av tillgång till dessa beslutsstöd kan påverka 
potentialen till att hitta LRP under en läkemedelsgenomgång jämfört med en klinisk 
farmaceut som har tillgång, där hänsyn även tas till journalsystemets egen design och 
användbarhet. Detta, för att kunna säkerställa att vården håller samma kvalitet och är 
jämlik mellan de olika landstingen, då kliniska beslutsstöd kan öka patientsäkerheten, 
livskvaliteten och kostnadseffektiveten vid läkemedelsbehandling.  
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Slutsats 
Resultatet i denna studie visar att beslutsstöd för interaktionskontroll, olämpliga 
läkemedel för äldre och njurfunktionskontroll fick en högre värdering och 
användningsgrad jämfört med resterande beslutsstöd som ingick i studien. Dessa tre 
beslutsstöd anses ha en högre användbarhet, och därmed även betydelse för en 
läkemedelsgenomgång när LRP skall identifieras och åtgärdas. Resultatet baseras på 
beslutsstödens lättanvändhet, kliniska relevans, rekommendationer, hur tydlig och koncis 
de är samt deras tidsbesparande egenskaper för arbetsprocessen. Stödet för 
biverkningssökning fick en lägre värdering och användningsgrad, vilket troligtvis orsakas 
att stödet inte ger några rekommendationsförslag på hur biverkningarna ska undvikas 
samt vissa svårigheter i själva stödets användning. Att stödet för rekommenderade 
läkemedel fick en lägre värdering orsakas enligt denna studie av att stödet anses vara 
mest användbart vid förskrivning av läkemedel samt att andra källor, än beslutsstödet, 
kan användas vid kontroll av denna kategori vid en läkemedelsgenomgång. Lägst 
värdering och användningsgrad fick stödet för riskprofil. 

Resultaten visar inte någon signifikant skillnad vad gäller deltagarnas värdering och 
användningsfrekvens av beslutsstöden, då hänsyn togs till skillnader i erfarenhet, 
grundutbildning och klinisk utbildning. Dock skulle detta kunna bero på lågt antal 
deltagare i studien, vilket även påverkar generaliserbarheten av studien negativt. 
Resultatet visade även att en högre värdering av beslutsstöd samvarierade med 
användningsgraden.  

Inventeringen visade på att deltagarna representerade 20 olika landsting, där majoriteten 
av deltagarna hade tillgång till samtliga beslutsstöd förutom njurfunktionskontrollen och 
riskprofilsstödet. Vid en jämförelse med andra studier visar sig dessa två beslutsstöd som 
värdefulla hjälpmedel vid en läkemedelsgenomgång. Av denna anledning bör kanske 
tillgängligheten av dessa två beslutsstöd utökas, för att öka chansen till en mer jämlik och 
högkvalitativ vård. 
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Bilaga 1 
Påminnelsebrevet 
Hej,	en	apotekarstudent	som	gör	examensarbete	hos	oss	har	gjort	en	enkät	som	riktar	sig	till	er	i	
nätverket	som	arbetar	med	läkemedelsgenomgångar,	se	nedan.	

Hälsningar	

Johan	Eklund	(johan.eklund@skane.se)	

		

Beslutsstöd	vid	en	läkemedelsgenomgång	

Hur	betydelsefulla	är	beslutsstöd	för	en	klinisk	farmaceut	under	en	läkemedelsgenomgång	vid	
identifiering	och	utredning	av	läkemedelsrelaterade	problem?	Hur	ofta	används	dessa	
beslutsstöd?	Hur	ser	åtkomsten	till	dessa	ut	inom	olika	regioner	och	landsting?	Detta	är	vad	mitt	
examensarbete	kommer	att	handla	om,	som	jag	gör	med	hjälp	av	min	handledare	Johan	Eklund	
via	Region	Skåne.	Jag	heter	Payam	Karimi	och	är	apotekarstudent	som	läser	mitt	sista	år	via	
Umeå	universitet.	För	att	få	svar	på	ovan	ställda	frågor	har	jag	utvecklat	en	webbenkät,	riktad	till	
farmaceuter	som	gör	läkemedelsgenomgångar.	Enkäten	är	uppdelad	i	tre	delar	där	första	delen	
består	av	bakgrundsfrågor	om	dig.	Därefter	följer	en	inventeringsdel	med	målet	att	belysa	
skillnader	i	åtkomst	mellan	olika	regioner	och	landsting.	Sista	delen	är	frågor	som	ska	ge	svar	på	
du	tycker	beslutsstöden	har	för	betydelse	för	en	läkemedelsgenomgång	när	du	ska	identifiera	och	
utreda	läkemedelsrelaterade	problem,	samt	hur	ofta	dessa	stöd	används.	

Ditt	deltagande	är	självklart	frivilligt,	men	eftersom	ditt	svar	inte	kan	ersättas	av	någon	annan	
hoppas	jag	att	du	deltar	och	svarar	så	fullständigt	som	möjligt.	Enkäten	är	tänkt	att	ta	ca	10	
minuter	att	besvara	och	dina	svar	kommer	att	behandlas	konfidentiellt,	vilket	betyder	att	dina	
svar	kommer	behandlas	utan	identitetsuppgifter.	

Enkäten	finns	tillgänglig	en	månad	via	nedanstående	länk	och	när	du	är	färdig	kommer	svaren	att	
sparas	i	form	av	information	som	bara	jag	och	min	handledare	har	tillgång	till.	

Länk	till	enkäten:	

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=110073	

Om	det	är	något	du	undrar	över	angående	arbetet	eller	själva	enkäten	är	du	välkommen	att	
kontakta	mig	via	min	mail:	payam.karimi91@gmail.com	

Tack	på	förhand	för	ditt	deltagande	

Med	vänlig	hälsning	

Payam	Karimi	
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Bilaga 2 
Enkäten 
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