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Drug prescribing to elderly patients in Region Stockholm before and after 

implementation of the clinical decision support system, Janusmed kidney 

function: An interrupted time series analysis 

Background: Inappropriate drug prescribing to patients with impaired kidney function poses 

risks for the patient safety. A clinical decision support system (CDSS) called ‘’Janusmed kidney 

function’’ has been developed. Aim: to investigate if the implementation of CDSS in health 

records has an effect on drug prescribing in primary care in Region Stockholm for the elderly 

population (≥ 65 years).  Methods: An interrupted time series design with segmented regression 

analysis. Effect measures were the change in trend for the total number of prescriptions and the 

number of DDD/prescription for 23 ATC-codes. Results: A significant decrease in total 

DDD/prescription (-0.164, p = 0.016) and a non-significant increase in the total number of 

prescriptions (130.763, p = 0.168) was detected in the trend for all substances. Significant 

decreases in DDD/prescription was detected for diclofenac/misoprostol (-0.434, p = 0.010), 

atenolol (-0.266, p = 0.031), zopiclone (-0.266, p = 0.001) digoxin (-0.239, p = 0.039), 

simvastatin (-0.189, p = 0.003) and oxycodone (-0.059, p = 0.002). Significant decreases in 

number or prescriptions was detected for naproxen (-17.213, p = <0.001) and codeine 

combinations (-5.701, p = 0.002). Significant increases were detected for zopiclone (47.034, p = 

0.012), oxycodone (40.717, p = 0.001), candesartan (33.802, p = < 0.001) and diclofenac 

(11.416, p = < 0.001).  Conclusions: Implementation of a CDSS had a certain but limited effect 

on drug prescribing to elderly patients in primary care in Region Stockholm. This may either 

reflect challenges in the implementation or difficulties measuring effects of interventions. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Läkemedelsrelaterade problem är ett växande problem inom sjukvården. En vanlig orsak till 

sjukhusinläggningar är att patienter ordineras olämpliga läkemedel utifrån deras njurfunktion, 

där en dosjustering kan vara nödvändig eller rekommendation att undvika läkemedelssubstansen. 

Janusmed njurfunktion är ett kunskapsstöd som utvecklades för att minska på riskerna för 

olämpliga läkemedelsförskrivningar till patienter med nedsatt njurfunktion och kunskapsstödet 

har införts i journalsystemen i Region Stockholm. Resultatet i studien visar att Janusmed 

njurfunktion troligen har en signifikant påverkan på förskrivningen av vissa substanser. Dock var 

effekten liten, vilket både tyder på att det är svårt att påverka förskrivningen eller att det är svårt 

att mäta effekter i studier där yttre faktorer såsom exempelvis nya rekommendationer möjligen 

påverkat effekten. Studien utfördes i Region Stockholm och data samlades in 2 år innan 

respektive 2 år efter införandet av Janusmed njurfunktion. Endast äldre patienter (≥ 65 år) 

inkluderades i studien då denna populationsgrupp är den mest drabbade av olämpliga 

läkemedelsförskrivningar och har större tendens till att utveckla en nedsatt njurfunktion. Analys 

av datan gjordes med tidsserieanalys för att utvärdera effekten av implementeringen av Janusmed 

njurfunktion. Slutsatsen var att Janusmed njurfunktion troligen givit en viss effekt på 

receptförskrivningar till äldre patienter i primärvården i Region Stockholm och därmed visat 

potential till att ett kunskapsstöd kan bidra till en bättre och säkrare sjukvård för patienter med 

nedsatt njurfunktion. Effekten var således låg och detta kan tyda på att utmaningar vid införande 

av kunskapsstöd eller svårigheter att mäta effekterna av detta. Kunskapsstöd bidrar till bättre och 

säkrare läkemedelsförskrivning varför det bör forskas inom detta område.  
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Förkortningar  

 

CDSS - Clinical Decision Support System  

 

CKD - Chronic Kidney Disease  

 

CKD-EPI - Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration  

 

COX - Cyclooxygenas 

 

DDD - Definierad DygnsDos 

 

DU90% - Drug Utilization 90% 

 

GFR - Glomerular Filtration Rate 

 

ITS - Interrupted time serie  

 

LRP - Läkemedelsrelaterade Problem  

 

NSAID - Nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

 

RCT - Randomized controlled trial  

 

SLL - Stockholms Läns Landsting  
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1.  Introduktion  

1.1 Inledning till projektets ämne och kunskapslucka  
Läkemedelsbiverkningar som intagningsorsak inom sjukvården är ett växande problem och att 

patienter ordineras med för höga doser eller olämpliga läkemedel i förhållande till njurfunktionen 

är vanligen orsakerna. Detta innebär risker för patientsäkerheten och våra äldre och sköra tillhör 

den mest drabbade populationen (1). För att minska risken för olämpliga förskrivningar i relation 

till njurfunktion utvecklade Region Stockholm kunskapsstödet Janusmed njurfunktion (2). 

Databasen i kunskapsstödet innehåller evidensbaserade rekommendationer för patienter över 18 

år med nedsatt njurfunktion. Njurfunktionen beräknas med hjälp av Lund-Malmöformeln och 

graden av njurfunktionsnedsättning kategoriseras i fem stadier utefter beräknat GFR-värde. 

Läkemedelsrekommendationerna anges enligt rekommendationsklasserna A-D och eventuell risk 

för njurpåverkan anges per läkemedelssubstans (3). Idag finns Janusmed njurfunktion 

implementerad i flera journalsystem, bl.a. i Takecare och VAS (4) i vissa regioner i Sverige och 

under hösten 2021 skall den implementeras i SIL, Svenska informationstjänster för läkemedel, 

vilket innebär att alla regioner över Sverige kommer att få tillgång till tjänsten (5). Janusmed 

njurfunktion kan även nås via webben (inom SLLnet och Sjunet) (4) men studien fokuserar 

endast på det implementerade kunskapsstödet.  

 

Utvärderingar av implementeringen av Janusmed njurfunktion har gjorts i form av kvalitativa 

studier där användarna fått utvärdera upplevelsen och användarvänligheten av tjänsten. En 

kvalitativ fältstudie om upplevd nytta med Janusmed njurfunktion i journalsystemet utfördes av 

företaget Usify år 2015 i Region Stockholm och Dalarna, med verksamhetschefer och läkare som 

deltagare. Resultatet visade att läkarna var mycket nöjda med tjänsten och upplever att 

kunskapsstödet bidrar till en ökad patientsäkerhet samt att det i praktiken besparar tid i arbetet 

vid både förskrivningar och läkemedelsgenomgångar. Verksamhetscheferna upplever nytta i 

större utsträckning och menar att en märkbar ökad uppmärksamhet synes kring njurfunktionens 

betydelse i vården (2). En annan kvalitativ studie utfördes år 2016 med enkätundersökning 

besvarad av läkare på vårdcentraler i Region Stockholm. Resultatet visade att läkarna hade högt 

förtroende för Janusmed njurfunktion varav över 80% angav att det ger ett stöd i yrkesrollen vid 
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förskrivningar och läkemedelsgenomgångar, att det ökar patientsäkerheten och att det upplevs 

användarvänligt (6).  

 

Att tidigare kvalitativa studier tyder på en upplevd ökad patientsäkerhet med Janusmed 

njurfunktion implementerad i journalsystemen är av värde då detta är ett av de främsta skälen till 

utvecklingen och framtagandet av kunskapsstödet (6). Dock finns behovet kvar att med 

kvantitativa studier kunna påvisa nyttan och effekten av implementeringen av Janusmed 

njurfunktion. Om utvecklingen av ett kunskapsstöd ger en mer anpassad läkemedelsförskrivning 

till patienter med nedsatt njurfunktion och därmed ökar patientsäkerheten och kvalitéten inom 

hälso- och sjukvården bör detta påvisas. Dels för att motivera för användningen av Janusmed 

njurfunktion och dels för att projektgruppen skall få en kvittens för utvecklingen och arbetet med 

kunskapsstödet.  

 

 

1.2 Bakgrundsinformation om njuren   
Njurens huvudsakliga funktion är att rena blodet i kroppen genom att filtrera och rensa bort 

ämnen som kroppen inte behöver, så kallade restprodukter. Vidare lämnar restprodukterna 

kroppen via urinen och blodmängden som rensas dagligen är omkring 200 liter varav 

urinmängden som produceras består av omkring 2 liter (7,8). Njurens andra viktiga funktioner är 

att reglera salt- och vattenbalansen, blodtrycket och att stimulera bildningen av röda blodkroppar 

samt hormoner (8). Fysiologiska förändringar sker i kroppen med stigande ålder och en successiv 

reducering av njurfunktionen följer med (9). Njurens förmåga att filtrera blodet minskar från 

cirka 40 årsåldern med 30-50% fram till 70 års åldern (10–13) och upp till 27% av patienter över 

80 år har ett eGFR värde lägre än 60 mL/min/1.73m^2 (14). Ökad morbiditet och mortalitet är en 

följd av försämrad njurfunktion då risken för att utveckla andra icke-renala allvarliga 

komplikationer ökar (15). Detta medför att de äldre är mer känsliga för läkemedel och risken för 

biverkningar och feldoseringar ökar (14), i synnerhet för läkemedel med njuren som huvudsaklig 

eliminationsväg (9). Plasmakoncentrationen av substansen styrs i regel av eliminationshastighet 

och dos. Risken för biverkningar och förgiftningar påverkas av substansens terapeutiska fönster, 

vilket innebär att risken är större för substanser med snävt terapeutiskt fönster (14). Läkemedel 

elimineras i hög utsträckning via njurarna i varierande nivåer och enligt Seyffart elimineras 
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omkring 60% av alla registrerade läkemedel via njurarna (16). Risken för biverkningar ökar ju 

större proportion som huvudsakligen elimineras via njurarna och desto lägre GFR värde 

patienten har (17). 

 

 

1.3 Läkemedelsanvändning i relation till njurfunktion  
Generellt bör läkemedel dosjusteras vid nedsatt njurfunktion om dessa utsöndras oförändrade till 

mer än 70% via njurarna och beroende på substansen terapeutiska fönster (18). Hos äldre 

patienter med nedsatt njurfunktion är användningen av substanser vilka kräver en dosjustering, 

förknippad med en 40% ökad risk för mortalitet (19-23). Vid nedsatt njurfunktion kan 

substansens farmakodynamiska och farmakokinetiska egenskaper ändras, varför dosjustering är 

nödvändigt eller rekommendation att undvika substansen (24). Vid akut försämrad njurfunktion 

är det viktigt att beakta läkemedel med akut njurpåverkan då det kan leda till komplikationer 

såsom dehydrering eller septisk infektion. Om ett läkemedel kan bidra eller orsaka ytterligare 

njurfunktionspåverkan bör dessa tillfälligt sättas ut eller undvikas vid det akuta tillståndet, 

likaväl gäller det läkemedel som ansamlas vid njursvikt och riskerar att patienten uppnår toxiska 

effekter (25). Läkemedel som utsöndras via njurarna kan hittas i följande läkemedelsgrupper: 

läkemedel mot kardiovaskulära sjukdomar, diuretika, antidiabetika, antibiotika, analgetika och 

antiinflammatoriska läkemedel (9). 

 

 

1.4 Uppskattning av njurfunktionen  
Njurfunktionen kan uppskattas med ett beräknat värde på glomerulär filtrationshastighet (GFR) 

vilken anger mängden blod som passerar genom glomeruli (26). Glomeruli är ett kapillärnätverk 

i njuren vars uppgift är att utföra den primära och omfattande filtreringen av blodet (27). I 

praktiken tas ett blodprov från patienten där kreatinin nivåerna i blodet mäts upp. Kreatinin är en 

restprodukt från kreatinfosfat vilket är musklernas energireserv. Kreatininvärdet är beroende av 

hur stor muskelmassa patienten har och kan öka tillfälligt vid större konsumering av kött, i 

synnerhet kokt kött. Vidare gör sig kroppen av med kreatinin via njurarna vilket leder till att 

uppmätta kreatininnivåer vanligen används i kliniskt arbete som en markör för njurfunktionen 

(28).  
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Janusmed njurfunktion beräknar automatiskt fram ett eGFR-värde med hjälp av Lund-Malmö 

formeln ekvationen och ett uppmätt s/p-kreatininvärde samt patientens ålder och kön. 

Patientspecifika data kopplas in i kunskapsstödet och beräknas med i formeln automatiskt. 

Formeln ger ett relativt GFR-värde (mL/min/1,73m²) vilken baseras på att patienten har en 

‘’normal kroppsyta’’ (29). Dock bör ett kropssytejusterat värde beräknas för patienter som 

avviker mycket från den normala kroppsstorleken, exempelvis en kort patient med en låg vikt 

eller en lång patient med en hög vikt (30). Lund-Malmö formeln kan beräkna ett 

kroppsytejusterat, ett s.k. absolut eGFR (mL/min) om man för in patientens vikt och längd (29).  

 

 

1.5 Hur definieras och klassas en kronisk njursjukdom  
Kronisk njursjukdom (CKD) innebär att njurfunktionen försämras gradvis med tiden, vanligen 

över en period om månader och år. Njurarna förlorar sin normala funktion i kroppen vilket leder 

till att filtrerings- och rensingsförmågan avtar. Detta kan ge allvarliga komplikationer då vatten, 

avfallsämnen och gifter löper större risk att ansamlas i kroppen (7).  

 

Enligt KDOQI (the Kidney Disease Outcome Quality initiative) definieras CKD av ett GFR 

värde lägre än 60 ml/min/1,73 m^2 med eller utan en njurskada i minst 3 månader eller av ett 

GFR högre än 60 ml/min/1,73 m^2 med en njurskada varaktighet i minst 3 månader.  
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Tabell 1: Klassificering av kronisk njursjukdom i fem stadier enligt KDOQI (31) : 

Stadium Definition  GFR (mL/min/1,73 m^2) 

1 Njurskada med normal 

njurfunktion 

≥ 90 

2 Mild, asymtomatisk njursvikt 60-89  

3 Måttlig njursvikt  30-59 

4 Avancerad njursvikt, 

symptomgivande 

15-29 

5 Terminal njursvikt  <15  

 

 

1.6  Bakgrundsinformation om Janusmed njurfunktion 
Janusmed njurfunktion är ett kunskapsstöd vid läkemedelsordination för patienter över 18 år med 

nedsatt njurfunktion. Det finns implementerat i vissa journalsystem, såsom TakeCare, WebCare 

och VAS som ett förskrivarstöd och även tillgänglig via webben för vårdgivare inom Region 

Stockholm inom SLLnet (4). Rekommendationerna för substansen beror på patientens 

njurfunktion. Om en läkemedelssubstans kan påverka njurfunktionen anges detta också i 

rekommendationen. Rekommendationerna är evidensbaserade och produceras av den finska 

databasen Medbase Oy, vilket vidare översätts och tillhandahålls av apotekare och läkare på 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) med stöd av expertrådet för medicinska njursjukdomar 

i Region Stockholm (32). En kontinuerlig uppdatering av databasen sker fyra gånger om året 

(33). Målgruppen är läkare, sjuksköterskor och farmaceuter vilka förskriver och/eller genomför 

läkemedelsgenomgångar inom hälso- och sjukvården i Sverige (4).  

 

I journalsystemet TakeCare hämtas aktuell information om patienten in automatiskt och ett 

relativt eGFR beräknas m.h.a P/S-kreatinin, ålder och kön. GFR-värdet syns i en knapprad i 

journalsystemet där tillgång till Janusmed njurfunktion fås vid tryck på Njurfunktions-knappen.  
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För att beräkna fram ett absolut eGFR-värde behöver patientens vikt och längd matas in. I andra 

journalsystem inom Region Stockholm där Janusmed njurfunktion är implementerad, visas 

dessvärre inte ett automatiskt framräknat eGFR p.g.a att det krävs tekniska anpassningar vilka ej 

gjorts. I dessa journalsystem kan förskrivaren ändå ta del av patientens dosrekommendationer 

utifrån läkemedelslistan genom att trycka på Njurfunktions-knappen (4).  

Alla användare av Janusmed njurfunktion uppmanas att genomföra en tillhörande e-utbildning 

som tillhandahålls via Region Stockholm kunskapsportal Lärtorget för att förstå och använda 

kunskapsstödet på ett korrekt och patientsäkert sätt (33).  

 

 

1.7 Janusmed integrerad 
Janusmed integrerad i journalsystemets läkemedelsjournal är ett beslutsstöd och klassas som 

Nationellt medicinskt informationssystem (NMI) vilket innebär att Läkemedelsverket ansvarar 

för tillsynen. I Janusmed integrerad finns olika kunskapsstöd implementerade och kopplas 

samman med information och patientspecifika data (ålder och kön) från journalsystemen samt 

patientens läkemedelslista. I journalsystemet visas Janusmed integrerad som en rad knappar 

horisontellt eller vertikalt beroende på vilket journalsystem det är implementerat i, varav 

Janusmed njurfunktion finns bakom en av knapparna, s.k. Njurknappen. Tillgång till Janusmed 

integrerad sker i samband med inloggningen till journalsystemet och finns tillgänglig i 

journalsystemen TakeCare, VAS m.fl (34). Beslutsstödet signalerar rekommendationer eller 

varningar med färgkoder bakom knapparna och vid tryck på respektive knapp fås ytterligare 

information. Njurknappen i Janusmed integrerad kan visa ett automatiskt beräknat eGFR-värde 

när journalen öppnas, beroende på vilket journalsystem som används. 

 

Kunskapsstöden som ingår i beslutsstödet Janusmed integrerad är Janusmed interaktioner, 

Janusmed riskprofil, Janusmed fosterpåverkan, Janusmed amning, Janusmed biverkning, 

Janusmed äldre och Janusmed njurfunktion. Dock är ej alla kunskapsstöd tillgängliga i Janusmed 

integrerad vilket beror på att journalsystemen kräver tekniska anpassningar samt att 

finansieringen delvis är nationellt och delvis regionalt (32,34). Janusmed njurfunktion finansieras 

av Region Stockholm med ekonomiskt stöd av avgifter från Region Dalarna och Region 

Norrbotten, vilka har avtal för att kunna använda denna icke-nationell finansierade kunskapsstöd 
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(32). Under år 2021 kommer Janusmed njurfunktion att finnas tillgänglig i alla regioner i Sverige 

efter ett nationellt godkännande (5). Kunskapsstöd är ett viktigt verktyg för att målen i den 

nationella läkemedelsstrategin skall uppfyllas och har en betydande roll i digitaliseringen av 

hälso- och sjukvården vilket regeringen har visioner om (32).  

 
 
1.8 Rekommendationsgraderna A-D 
Rekommendationsgraderna i Janusmed njurfunktion kommer från den finska databasen Medbase 

och bedömer läkemedlets säkerhet samt om dosanpassning krävs. Rekommendationsgraderna 

delas in i 4 kategorier och benämns A-D.  

 

A)  Dosanpassning av substans krävs ej  

B)   Information saknas, alternativt är rekommendationen enbart baserad på farmakokinetiska 

egenskaper av läkemedlet  

C)   Dosen eller doseringsintervallet behöver justeras  

D)  Undvik användning av substans (35).  

 

 

1.9 Tidslinje kring Janusmed njurfunktions utveckling   
Janusmed njurfunktion lanserades år 2012 i en pilotstudie som test innan det kom ut år 2013. 

Under åren har undersökningar av användarvänligheten gjorts med kvalitativa studier och 

konkreta förbättringspunkter framkommit för att vidareutveckla kunskapsstödet (2,6). Under 

april år 2015 byttes CKD-EPI formeln som tidigare användes vid beräkning av eGFR till 

nuvarande Lund-Malmöformeln. Under mars år 2017 gjordes flera ändringar såsom att gränserna 

för njurfunktionsintervallen ändrades där normal njurfunktion tidigare klassats vid eGFR-värde 

≥80 mL/min/1,73m² och gränsen idag är  ≥90 mL/min/1,73m². Aktivering av Janusmed 

njurfunktionsknappen gjordes även för patienter med normal njurfunktion för vilka tidigare ej 

var tillgängligt. De fullständiga rekommendationerna översattes från engelska till svenska och 

ändring av benämningen ‘’njurtoxicitet’’ gjordes till ‘’njurpåverkan’’ då denna term ansågs mer 

lämplig för att inkludera all njurpåverkan, dvs från lindring reversibel till kraftigt irreversibel 
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njurpåverkan. Benämningen på kunskapsstödet ändrades från ’’NjuRen’’ till ’’Janusmed 

njurfunktion’’ (36).  

 

Ytterligare förändringar lanserades under september år 2017 i version 6.0 av Janusmed 

njurfunktion där man utvecklade en ny layout och ett nytt gränssnitt för att den grafiska formen 

tydligare skall markera njurfunktionsintervallet utifrån eGFR-värdet, vilket underlättar om det 

ligger på gränsen mellan två olika intervall. Det tillkom också nya knappfärger för 

Njurfunktions-knappen och kalkylatorn förbättrades med ytterligare funktioner och vikt samt 

längd inkluderades för att möjliggöra en beräkning av absoluta eGFR från det relativa eGFR. Det 

absoluta eGFR-värdet läggs tills i GFR-översikten och rekommendationerna av substanserna 

anpassas. I samband med ändringarna i Janusmed njurfunktion lanserades en ny e-kurs där alla 

användare rekommenderades att genomföra för att få kunskap om de nya ändringarna (37,38). 

Under november år 2017 ingår  ‘’njur-/eGFR-knappen’’ i standardknappraden för Janusmed i 

alla journalsystem som har beslutsstödet Janusmed integrerad. Tidigare har Njurknappen endast 

funnit i TakeCare och möjlighet att aktiveras efter begäran av verksamhetschef (32). 

 

Via mailkontakt (December 2020) med Ylva Askfors, objektspecialist på Janusmed njurfunktion, 

mottogs information om att mindre uppdateringar genomfördes år 2018 där benämningen 

‘’njurpåverkan’’ ändras till ‘’risk för njurpåverkan’’ och symbolen för detta ändras. En 

gemensam ‘’varningstext’’ tillämpas för alla ACE-hämmare och en ny e-kurs för Janusmed 

njurfunktion via Janusmed integrerad kom ut.  

 
 
1.10 Kliniska beslutsstöds faktorer till påverkan av effekt  
Kliniska beslutsstöd (CDSS) förser användarna med kunskap och patient-specifika data för att 

förbättra patientsäkerheten och hälso- och sjukvården (39). CDSS kan ha olika funktioner och 

innehålla flera kunskapsstöd varför de är utformade för olika ändamål. Beslutsstöd för 

exempelvis läkemedelshantering och förskrivning kan ha positiva effekter såsom att de minskar 

läkemedelsfel, men resultaten varierar (40-44) och flera andra faktorer har också en påverkan på 

läkemedelsanvändningen. Faktorer som kan påverka effekterna och acceptansen av CDSS är hur 

implementeringen sker, systemets design (grafiska gränssnitt), kliniska relevansen av de 
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varningar som ges, tidpunkten för varningarna i arbetsprocessen och innehållet (45-52). 

Forskning kring effekten av kliniska beslutsstöd har visat att avsaknaden av effekt kan bero på 

att förskrivarna väljer att inte använda systemet då de uppfattar det som låg användarvänligt. En 

annan orsak är överbelastningar med varningar som kan leda till desensibilisering (alert fatigue), 

det vill säga att förskrivaren blir mindre uppmärksam på varningarna (53-55) och väljer att 

åsidosätta dem (56,57). Avsaknad av aktuella patientdata eller alltför mycket irrelevant 

information i systemet kan leda till felaktiga varningar och framkalla en misstro mot 

beslutsstödet (58).  

 

Förändringar i förskrivares beteende kan utvärderas på fyra nivåer enligt Kirkpatrick där 

nivåerna mäter beteende, lärande, reaktion på information och resultat (59). Förskrivarnas 

beteende påverkas även av arbetsflödet och arbetsmiljön (58) och det är viktigt att betona att den 

kliniska arbetsplatsen påverkas vid implementering av en ny teknik (såsom ett kunskapsstöd). 

Detta skapar en förändring på arbetsplatsen, det vill säga att socialt beteende möter tekniken och 

påverkar varandra (60). 

 

 

2.  Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien var att undersöka om integrering av kunskapsstödet Janusmed njurfunktion 

har givit en signifikant påverkan på receptförskrivningar i primärvården till äldre patienter (≥ 65 

år) i Region Stockholm.  

 

Följande frågeställningar besvarades:  

●    Har dosanpassning av C-rekommenderade substanser till äldre patienter påverkats 

signifikant sedan införandet av Janusmed njurfunktion?  

●    Har antalet receptförskrivningar av D-rekommenderade läkemedel till äldre patienter 

minskat sedan införandet av Janusmed njurfunktion?  
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3.  Metod  

3.1 Studiedesign  
En kvasiexperimentell design är nödvändig för att utföra studien då det finns praktiska och etiska 

hinder för att använda randomiserade kontrollerade studier (61). Studiedesignen som valts är en 

tidsserie (Interrupted Time Series, ITS) då denna har bäst evidens bland de kvasiexperimentella 

studierna för utvärdering av effekten vid en intervention. ITS undersöker om implementeringen 

av Janusmed njurfunktion givit en signifikant större effekt än den underliggande trenden. Data 

samlas in vid flera tidpunkter både före och efter implementeringen för att estimera en 

underliggande trend och om implementeringen haft en signifikant påverkan på trenden (62). Det 

är viktigt att ha en tillräckligt lång tidsserie innan interventionen för att kunna skapa en stabil 

estimering av trenden och därför bör minst 20 datapunkter användas före respektive efter 

interventionen (61). I denna studie valdes intervallet 2 år innan respektive efter vilket omfattar 

24 datapunkter innan respektive efter implementeringen av Janusmed njurfunktion. Effektmåtten 

som uppmättes var antalet receptförskrivningar och DDD/recept för respektive ATC-kod.  

 
 
3.2 Datakällor 
Studien använder data från GUPS och Janusmed njurfunktion. GUPS står för ‘’Gemensam 

uppföljningsplattform’’ och är en webbplats för analys och uppföljning av 

läkemedelsanvändningen inom Region Stockholm (63). Förskrivningsprofilen (DU90%) till 

äldre patienter år 2015 hämtades ur denna öppna källa för att bedöma vilka läkemedel som skulle 

inkluderas i analysen. DU90% är ett mått som används för uppföljning av följsamheten av 

läkemedelsrekommendationer vid förskrivning på recept och baseras på vad som är uthämtat från 

apoteket. Enbart läkemedel med fastställda definierade dygnsdoser (DDD) inkluderas och 90% 

anger antalet läkemedel som svarar för 90% av volymen mätt i DDD. Vidare beräknas 

följsamheten till Kloka listan på den sammanlagda uthämtade volymen av DDD för läkemedlen 

inom 90% (64).  Kloka Listan är en lista över rekommenderade läkemedel för behandling av 

vanliga sjukdomar och substanserna väljs ut av Region Stockholms läkemedelskommité (65). 

VAL databasen är en ansluten applikation till GUPS (63) och där hämtades data från 

dispenserade receptförskrivningar (nyförskrivningar och förnyelser av recept) och DDD per 
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substans per månad för vardera vårdenhet. Ur Janusmed njurfunktion hämtades listan på alla D-

rekommenderade substanser och implementeringsdatumen för vardera vårdenhet.  

 
 
3.3  Studiepopulation  
Endast äldre patienter (65+ år) inkluderades i studien då forskning visar att en högre ålder är en 

riskfaktor för att utveckla en försämrad njurfunktion (66-68). Studien har inte njurfunktionen 

kopplad till datan utan bygger istället på ett antagande kring fördelningen av den äldre 

populationens njurfunktion från tidigare studie utförd på den äldre befolkningen i primärvården i 

Region Stockholm (69). Inklusionskriterierna i den tidigare studien var att studiepopulationen 

har besökt primärvården och hämtat ut minst ett recept under 2010. Resultaten visade att av den 

äldre befolkning hade 76.8% CKD nivå 1 eller 2; 21.5 % CKD nivå 3; 1.5% nivå 4 och 0.2% 

hade CKD nivå 5. Antagande om att liknande fördelning av CKD-nivåerna ligger i studien görs 

baserat på att populationen är likvärdig i båda studierna, d.v.s att det är den äldre populationen i 

Region Stockholm som besöker primärvården. I primärvården övervakas äldre patienter med 

nedsatt njurfunktion stadie 3 (eGFR 30-59 mL/min) och 4 (eGFR 15-29 mL/min) i högre 

utsträckning, varför primärvården är aktuell för urvalet.  

 

 

3.4  Urval av substanser  
Urvalet av substanser att fokusera på i analysen gjordes i två steg (Figur 1). Första urvalet av 

läkemedel gjordes med hjälp av DU90%-profilen för år 2015 för den äldre populationen i länet, 

vilket är den äldsta datan (5 års marginal) som finns tillgänglig via GUPS allmänna databas. Den 

äldsta datan valdes för att DU90%-profilen skall matcha substanserna som utgjorde den större 

volymen närmare första interventionsdatumet. Idealiskt hade varit att ha DU90%-profilen innan 

implementeringen av Janusmed njurfunktion för alla vårdenheter för att utvärdera substanserna 

som användes i högre volymer innan införandet av kunskapsstödet. De läkemedel som 

tillsammans stod för 90% av volymen av alla läkemedel i länet jämfördes med listan av alla D-

rekommenderade substanser från Janusmed njurfunktion. Ur denna jämförelse var det 7 

substanser som matchade både DU90% listan och Janusmed listan, vilka inkluderades i studien. 

Andra urvalet gjordes ur listan av C-rekommenderade substanser ur en tidigare utförd studie (69) 
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där en brytspärr på 5% sattes. Brytspärr på 5 % innebär att minst 5% av individerna i studien 

skall ha nedsatt njurfunktion nivå 3 respektive 4 samt använda den C-rekommenderade 

substansen. Detta urval gav 12 substanser vilka är relevanta för den äldre befolkningen. Vid 

sammanställning av de två urvalen med 19 substanser överlappade 1 substans vilket slutligen gav 

18 unika substanser med 23-ATC koder att analysera i studien. Utvalda substanser med 

signifikant effekt tolkades ihop med en specialistläkare i allmänmedicin.   

 

 
Figur 1: Flödesschema vid urvalet av de 18 substanserna vilka analyserades i studien. Urvalet 

gjordes enligt urval 1 och 2.  
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3.5 Urval av vårdenheter  
Vid valet av vårdenheter i studien togs en lista fram på alla vårdenheter i primärvården i Region 

Stockholm där vårdcentraler och husläkarmottagningar inkluderades. Husläkarmottagning är en 

annan benämning på vårdcentraler (70). Listan på vårdenheterna var under perioden 2001-2019 

där alla som upphört under denna period exkluderades samt alla som ej hade data under studiens 

period, d.v.s. år 2011-2019. Kvarstående vårdenheter matchades med Janusmed 

implementeringslista och endast vårdenheter med tillgänglig data 2 år innan och 2 år efter 

implementeringsdatumet av Janusmed njurfunktion inkluderades, vilket totalt gav 126 

vårdenheter att hämta data från. Vårdenheterna som saknade datan hade implementerat Janusmed 

njurfunktion med en marginal mindre än 2 år i förhållande till öppnings datumet av vårdenheten, 

därmed ingen tillgänglig data 2 år innan implementeringen och dessa exkluderades.  

 

 
Figur 2: Processen vid urvalet av de 126 vårdenheterna vilka data hämtades vid från vid 

analysen av förskrivningarna.  
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3.6 Interrupted time series  

3.6.1 Segmenterad regressionsanalys  

En segmenterad regressionsanalys av ITS ger möjligheten att undersöka i vilken utsträckning 

interventionen påverkade utfallet, både direkt och över tid samt om interventionen gav en 

signifikant direkt påverkan eller fördröjning (71,72). Vidare kan man med segmenterad 

regressionsanalys uppskatta effekten av interventionen samtidigt som den tar hänsyn till 

tidstrender och autokorrelation. För uppskattning av effekten används två standardiserade 

effektstorlekar: ändring i nivån och ändring i trenden efter interventionen. Ändring i nivån 

definieras av skillnaden mellan den första observerade punkten efter interventionen och den 

förutsagda punkten vilken uppskattas av den underliggande tidstrenden. Detta mått används ej i 

analysen då graferna visar för fluktuerade resultat vid interventionsmånaden och vidare ej kan 

förklaras. Ändring i trend definieras av skillnaden mellan lutningen före och efter interventionen 

(73), vilket är studiens fokus vid analys av resultaten. Denna metod används för att kunna dra 

mera formella slutsatser av interventionens påverkan eller händelser som påverkar utfallsmåttet 

av intresse. Vid datainsamlingen kräver metoden en regelbunden insamling av datan över tid 

vilken skall vara organiserad i jämna intervall (74) därav månadsvis insamling av data.  

 

 

3.6.2. Autokorrelation 

Autokorrelationen antar värden mellan -1 och 1. Ett positivt värde indikerar på att utfallsmåtten 

uppmätta i nära tid liknar varandra och är på samma sida av regressionslinjen, exempelvis får ett 

högt värde ett efterföljande högt värde. Ett negativt värde indikerar motsatsen, att utfallsmått 

uppmätta i nära tid är olika och att de föreligger på olika sidor av regressionslinjen, exempelvis 

får ett högt värde ett efterföljande lågt värde (74,75). Om hänsyn till autokorrelationen ej tas kan 

det resultera i en överskattning av den statistiska signifikansen av effekten av en intervention 

eller en underskattning av standard errors (76). Durbin Watsons statistik används för att testa om 

det föreligger en autokorrelation av error termerna i regressionslinjen (74,77). Signifikansnivån 

0.05 valdes vid Durbin Watson testet.  

 

Om det uppstår en korrelation mellan datapunkter efterföljande varandra kallas detta för första-

ordningens autokorrelation. Uppstår det däremot en korrelation mellan datapunkten och 
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datapunkter två månader före eller efter så kallas detta för andra-ordnings korrelation (76).  

Autokorrelation testades enbart för första-ordningens autokorrelation och korrigerade för detta 

vid signifikanta utfall. Inget test för högre ordningens autokorrelation utfördes då detta 

bedömdes icke-nödvändigt. 

 

  

3.6.3 Säsongsmönster 

Utfallsmått kan förväntas att variera och följa ett mönster beroende på månad eller årstid, vilket 

det i sådana fall behöver justeras utefter (75). Eftersom datan består av indexmånader kommer 

ett eventuellt säsongsmönster att jämnt fördelas över datan vilket gör att kontroll för 

säsongsmönster inte är nödvändigt eller möjligt i studiens fall.  

 

 

3.6.4  Intervention 

Interventionen var den månaden som implementering av Janusmed njurfunktion genomfördes i 

journalsystemet för respektive vårdenhet. Detta skapar tre segment i tidsserien, tidsperioden 

innan implementeringen, månaden implementeringen utfördes och tidsperioden efter 

implementeringen. Den första implementeringen gjordes år 2013 och den sista gjordes år 2017. 

Data samlades 2 år innan och 2 år efter interventionen för vardera vårdenhet. Tidsperioden 

formaterades om till index för att kunna samla ihop alla data för vardera ATC-kod och utföra en 

regressionsanalys med ITS. Index gjordes månadsvis där -1 innebär månaden innan 

interventionen, 0 innebär månaden interventionen utfördes (Janusmed njurfunktion 

implementerades hos vårdenheten) och 1 innebär månaden efter interventionen. Datan sträcker 

sig 2 år innan och 2 år efter implementeringen, varför det totalt blir indexmånad -24 till 24.  
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Figur 3 : Tidslinje för den faktiska tidsperioden för implementeringen av Janusmed 

njurfunktion. Under år 2014 implementerades Janusmed njurfunktion i 49% av vårdenheterna, år 

2015 22%, år 2013 14%, år 2016 13% och år 2017 2%.  

 

 

3.6.5 Utförande 

Rådata bearbetades med hjälp av Excel version 16.43 för att ta fram en fil till statistikern där 

antalet receptförskrivningar och DDD/recept för respektive indexmånad syntes för vardera ATC-

kod. Statistikern använde sig av statistikverktyget R version 4.0.0 för att utföra ITS-analysen. 

Innan segmenterad regressionsanalys utfördes så kontrollerades först om autokorrelation förelåg 

i datan m.h.a. Durbin-Watson testet vilken testar för första ordningens autokorrelation. Om 

autokorrelation förelåg i datan inkluderades för denna separata analys en autoregressiv variabel 

vilken justerar för första ordningens autokorrelation. Den segmenterade regressionsanalysen 

genomfördes därefter och följande tre variabler inkluderades i regressionsmodellen:  

 

●    T: Tiden. En kontinuerligt variabel som indikerar tiden månadsvis räknat på 

indexmånader från start av observationsperioden.  

●    Xt: Indikator som är en dummyvariabel. Antar värdet 0 innan interventionen och värdet 1 

efter interventionen.  

●    Yt: Antalet receptförskrivningar respektive DDD/Recept vid tiden t.  
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Följande regressionsmodell (Figur 4) användes vid ITS analysen:  

𝑌" = 	  𝛽& + 𝛽(𝑇	   + 𝛽*𝑋" 	  +	  𝛽,𝑇𝑋"   

 

●    ß0 är baslinjenivån vid tiden 0, dvs interceptet. Anger antalet receptförskrivningar 

respektive DDD/Recept precis vid starten av observationsperioden. Denna variabel är ej 

av intresse vid analysen.  

●    ß1 är ändringen i lutningen per tidsenhet före interventionen, dvs baslinjetrenden. 

Trenden i antalet receptförskrivningar respektive DDD/recept före implementeringen av 

Janusmed njurfunktion.  

●    ß2 är nivåförändringen efter interventionen, anger om interventionen ger en direkt 

nivåändring genom att jämföra datapunkten innan interventionen och datapunkten direkt 

efter interventionen. Denna variabel är ej av intresse vid analysen.  

●    ß3 är ändringen i lutningen efter interventionen, dvs trendändringen. Denna variabel 

anger om interventionen orsakade en ändring i trenden (74,76).  

 

 

För vardera variabel i regressionsmodellen beräknades ett korresponderande p-värde fram för att 

ange om det föreligger en signifikans i datan. Signifikansnivån alfa 0,05 valdes i studien.  
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Figur 4: Illustration av regressionsmodellens delar inkluderande variablerna ß0 (baslinjenivån), 

ß1 (baslinjetrenden), ß2 (nivåändringen) och ß3 (trendändringen). Det gråa området är 

interventionen, dvs indexmånaden 0 där implementeringen av Janusmed njurfunktion 

genomfördes.  

 
 
3.7  Etiska överväganden  
Datan som samlas in för studien kommer ifrån en databas över uthämtade läkemedel där enbart 

aggregerade data i form av antalet förskrivna recept och DDD har använts. Ett informerat 

samtycke från patienterna bakom receptförskrivningarna krävs ej då det ej går att identifiera 

enskilda patienter ur denna data. Datan analyseras och redovisas enbart på aggregerad nivå per 

ATC-kod vilket gör att det inte heller är möjligt att identifiera de som förskrivit recepten. Inget 

godkännande från forskningsetisk kommitté krävs därför för denna studie. Forskningen medför 

en nytta i samhället genom att undersöka effekten av ett kunskapsstödet vilket bör ge en ökad 

patientsäkerhet. Forskningen är till nytta för vetenskapen om kunskapsstödet Janusmed 

njurfunktion och utan risker för att skada eller skapa lidande för enskilda individer.  



 

26 
 

4.  Resultat  

4.1 Presentation av analyserade data  
Totalt analyserades förskrivningsmönstret för 23 ATC-koder med 18 unika substanser från 126 

vårdcentraler i Region Stockholm. Dessa vårdcentraler utgjorde 46% av det totala antalet 

vårdcentraler i länet och av dem var 49% regionägda och 51% privatägda. Vid geografisk 

uppdelning av vårdenheterna befann sig 24% i Sydväst, 22% i Södra, 21% i Nordväst, 11% i 

Nordost, 8% i City/Solna, 5% i Järva, 4% i Södermalm, 2% i Bromma och 2% i Västerort.  

Majoriteten av vårdenheterna hade mellan 1000–1999 listade äldre patienter (Figur 5). Den mest 

förskrivna substansen till de äldre patienterna var simvastatin följt av enalapril och zopiklon 

(Figur 6). Den minst förskrivna substansen var diklofenak i kombination med misoprostol. 

Implementeringen utfördes under åren 2013–2017 på vårdenheterna och år 2014 utfördes den 

större andelen medan den mindre andelen utfördes år 2017.

 
Figur 5: Genomsnittliga antalet äldre listade patienter per vårdenhet under studieperioden, d.v.s 

2 år innan och 2 år efter implementerigsdatumet av Janusmed njurfunktion. Majoriteten av 

vårdenheterna hade mellan 1000-1999 listade äldre patienter.  
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Figur 6: Antalet receptförskrivningar per ATC-kod under hela studieperioden sammanställd med 

data från alla vårdenheter inkluderade i studien. Simvastatin föreskrevs i högst utsträckning och 

diklofenak i kombination med misoprostol i lägst utsträckning.  

 
 
4.2 Effekten på den totala förskrivningen 
En signifikant minskning i trenden för DDD/recept efter interventionen detekterades i ITS-

analysen där alla 23 ATC-koder analyserades ihop. Vid segmenterad regressionsanalys per ATC-

kod detekterades en signifikant minskning i trenden vid effektmåttet DDD/recept hos 

substanserna  diklofenak i kombination med misoprostol, atenolol, zopiklon,  digoxin, 

simvastatin och oxikodon (Tabell 2). ITS-graferna (Appendix 1) för vardera substans visar på 

visuella minskningar i trenderna efter interventionen, för vissa substanser tydligare.  
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Tabell 2: Resultat från ITS-analys med volymmåttet DDD per antal recept månadsvis. Tabell 

visar uppskattningar av trenden innan interventionen, direkta nivåändringen och trenden efter 

interventionen med korresponderande p-värde till respektive parameter. Durbin-watson testet 

kördes innan analys för att kontrollera för autokorrelation och korrigerades för substanserna med 

ett p-värde lägre än 0.05. * anger att det är en signifikant avvikelse.  

Substans  Durbin- 

Watson test 
p-värde 
Anger om 

autokorrelation 

föreligger i 

datan 

ß1 
Trenden innan 

interventionen 

P-värde 
Korrespond- 

erande till ß1 

 

ß2  
Nivå- 

ändringen 

anger om 

interventionen 

orsakade en 

direkt 

nivåändring  

P-värde 
Korrespond- 

erande till ß2 

 

ß3 
Trend- 

ändringen 

efter inter- 

ventionen, 

anger om 

interventionen 

gav en ändring 

i trenden 

P-värde 
Korrespond

- erande till 

ß3 

 

23 ATC-koder 

Autocorrelation 

0.003 0.034 0.339 0.207 0.765 -0.164 0.016* 

Allopurinol 0.573 0.023 0.631 -0.796 0.421 -0.057 0.416 

Atenolol 0.521 0.097 0.240 -1.212 0.477 -0.266 0.031* 

Bisoprolol 0.238 -0.095 0.036* 0.445 0.625 -0.003 0.960 

Digoxin 0.759 < 0.001 0.996 0.511 0.749 -0.239 0.039* 

Diklofenak 0.162 0.033 0.245 0.106 0.854 -0.058 0.162 

Diklofenak + 

misoprostol  

0.307 0.254 0.027* 2.695 0.247 -0.434 0.010* 

Enalapril 

Autocorrelation 

0.034* 0.006 0.923 0.050 0.968 -0.158 0.124 

Enalapril + 

hydroklortiazid 

0.946 0.199 0.018* 3.417 0.048* -0.222 0.068 

Etoricoxib 0.349 -0.120 0.258 -0.834 0.703 0.245 0.118 
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Kandesartan 

Autocorrelation 

0.002* 0.153 0.288 0.547 0.838 -0.429 0.058 

Kandesartan + 

Hydroklortiazid 

0.616 -0.215 0.001* 0.387 0.768 0.071 0.445 

Kodein + 

Paracetamol 

0.852 -0.041 0.076 0.412 0.386 -0.026 0.444 

Kodein + ASA + 

koffein 

0.483 -0.085 0.294 0.654 0.694 0.036 0.758 

Metformin 0.560 -0.072 0.203 0.523 0.651 -0.115 0.163 

Naproxen 0.201 -0.104 0.010* 1.215 0.133 -0.028 0.615 

Oxikodon 0.608 0.007 0.564 -0.181 0.475 -0.059 0.002* 

Oxikodon + 

Naloxon 

0.157 -0.023 0.586 0.138 0.877 -0.014 0.827 

Ramipril 0.118 0.280 0.223 -4.463 0.346 -0.664 0.051 

Rosuvastatin 0.681 -0.057 0.798 -0.392 0.932 0.169 0.606 

Simvastatin 0.633 0.040 0.345 0.077 0.929 -0.189 0.003* 

Spironolakton 0.084 -0.029 0.566 0.439 0.677 -0.072 0.338 

Tramadol 0.431 0.040 0.240 -0.186 0.788 -0.030 0.543 

Zopiklon 0.114 0.020 0.490 0.523 0.385 -0.266 0.001* 
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Vid ITS-analys med det andra effektmåttet, antal receptförskrivningar, detekterades en icke-

signifikant ökning i trenden vid analysen med alla 23 ATC-koder ihop. Hos de enskilda ATC-

koderna detekterades en signifikant minskning i trenden för naproxen och kodein i kombination 

med acetylsalicylsyra samt koffein. En signifikant ökning i trenden detekterades hos zopiklon, 

oxikodon, kandesartan och diklofenak (Tabell 3). ITS-graferna (Appendix 1) för vardera 

substans visar på visuella minskningar respektive ökningar i trenderna efter interventionen, för 

vissa substanser tydligare.  

 

 

Tabell 3: Resultat från ITS-analys med effektmåttet antal receptförskrivningar månadsvis. 

Tabell visar uppskattningar av trenden innan interventionen, direkta nivåändringen och trenden 

efter interventionen med korresponderande p-värde till respektive parameter. Durbin-watson 

testet kördes innan analys för att kontrollera för autokorrelation och korrigerades för 

substanserna med ett p-värde lägre än 0.05. * anger att det är en signifikant avvikelse.  

Substans  Durbin- 
Watson test 

p-värde 
Anger om 

autokorrelation 

föreligger i 

datan 

ß1 
Trenden innan 

interventionen 

P-värde 
Korrespond- 

erande till ß1 

 

ß2 
Nivåändringen, 

anger om 

interventionen 

orsakade en 

direkt 

nivåändring  

P-värde 
Korrespond- 

erande till ß2 

 

ß3 
Trend- 

ändringen 

efter inter- 

ventionen, 

anger om 

interventionen 

gav en ändring 

i trenden 

P-värde 
Korrespond-

erande till 

ß3 

 

23 ATC-koder 

Autocorrelation 
< 0.005* 118.847 0.087 -1281.418 0.307 13.763 0.168 

Allopurinol 0.236 14.968 0.001* -40.875 0.643 9.021 0.152 

Atenolol 0.250 -10.031 0.015* -18.527 0.822 7.374 0.209 

Bisoprolol 0.001* 24.624 0.012* -150.236 0.309 10.664 0.316 

Digoxin 0.987 -6.024 0.109 -56.192 0.464 15.806 0.005* 
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Diklofenak 0.032 -17.741 < 0.001* 65.092 0.034* 11.416 < 0.001* 

Diklofenak + 

misoprostol  
0.623 -1.659 0.002* -1.391 0.894 0.468 0.528 

Enalapril 

Autocorrelation 
< 0.001* 17.227 0.192 -18.368 0.942 7.034 0.704 

Enalapril + 

hydroklortiazid 
0.179 4.785 0.093 -82.565 0.158 0.341 0.933 

Etoricoxib 0.271 3.287 < 0.001* -12.611 0.505 0.648 0.628 

Kandesartan 

Autocorrelation 
0.343 38.112 0.001* -61.632 0.609 33.802 < 0.001* 

Kandesartan + 

Hydroklortiazid 
0.060 12.493 < 0.001* -32.620 0.553 0.730 0.851 

Kodein + 

Paracetamol 
0.647 0.587 0.784 -50.275 0.259 -1.468 0.639 

Kodein + ASA + 

koffein 
0.453 4.609 < 0.001 -27.725 0.041* -5.701 0.002* 

Metformin 

Autocorrelation 
0.031* 32.943 0.004* -199.804 0.248 6.736 0.580 

Naproxen 0.283 17.275 < 0.001* -83.710 0.025* -17.213 < 0.001* 

Oxikodon 0.220 11.916 0.007* -83.594 0.343 40.717 0.001* 

Oxikodon + 

Naloxon 
0.0793 7.890 0.015* -37.051 0.251 4.014 0.081 

Ramipril 0.700 5.892 0.263 -18.447 0.864 0.667 0.930 

Rosuvastatin 0.597 9.172 < 0.001* -32.055 0.388 4.122 0.120 

Simvastatin 0.001* 6.211 0.717 -275.792 0.413 11.247 0.643 
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Autocorrelation  

Spironolakton 0.059 -0.870 0.871 -111.586 0.316 12.476 0.116 

Tramadol 0.377 -14.165 0.002* -17.067 0.704 5.314 0.099 

Zopiklon 

Autocorrelation 
0.001* 24.148 0.055 -255.301 0.258 47.034 0.012* 

 

 

 

En procentuell (%) minskning eller ökning i trenden efter interventionen beräknades för vardera 

substans med signifikant påverkan för att få ett perspektiv om hur stor den egentliga ändringen i 

trenden är (Tabell 4). Beräkningarna baseras på det genomsnittliga värdet av antalet 

receptförskrivningar respektive DDD/recept 12 månader innan interventionen och jämförs med 

den aktuella trenden efter interventionen. Den aktuella trenden beräknas genom att ta ändringen i 

trenden efter interventionen subtraherat med baslinjetrenden innan interventionen. Ett recept 

gäller 12 månader från den dag det utfärdas varför 12 månader valdes vid beräkningen av det 

genomsnittliga antalet.  
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Tabell 4: %-beräkningar av ökningen/minskningen i båda effektmåtten för vardera substans med 

signifikant påverkan. *anger att det är en signifikant ökning/minskning. Rx är förkortningen på 

engelskans ’’förskrivning’’.  

 

Substans  Genomsnittliga 

antalet recept 12 

mån före 
interventionen 

Genomsnittliga 

DDD/Recept 12 

mån före 
interventionen 

Aktuella post-trenden Rx 

/ Genomsnittliga Rx före 

interventionen  

Aktuella post-trenden DDD/Rx  

 / Genomsnittliga DDD/Rx före 

interventionen  

Digoxin  1386  34 0.7% * -0.7% * 

Kandesartan 4310 134 1.7% * -0.2%  

Diklofenak 767 36 -0.8% * -0.07%  

Naproxen 1665 55 0.004%* -0.2%  

Oxikodon 2127 7 2.5% * -0.7% * 

Simvastatin 14725 63 0.1% -0.2% * 

Atenolol  1759 49 -0.2%  -0.3%  

Zopiklon  8981 41 0.25%* -0.68%* 
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5.  Diskussion  

5.1 Diskussion kring resultaten 
Janusmed njurfunktion syftar till att uppmärksamma förskrivaren på eventuella behov av 

dosjustering eller rekommendation att undvika substansen. Hypotesen var därför att finna 

signifikanta minskningar i förskrivningen av olämpliga läkemedel efter implementeringen av 

kunskapsstödet. Rekommendationerna i Janusmed njurfunktion ger förslag till dosjustering för 

de C-rekommenderade substanserna vilket bör ge en påverkan på effektmåttet DDD/Recept. Vid 

D-rekommendation bör man undvika substansen vilket bör ge en påverkan på effektmåttet 

antalet receptförskrivningar. Riktigt så tydligt blev inte resultatet. Vi kunde visa på en signifikant 

minskning i antalet DDD/recept för alla 23 substanserna sammantaget, men samtidigt ökade 

antalet receptförskrivningar, om än inte signifikant. Signifikanta minskningar i antal DDD/recept 

noterades för diklofenak i kombination med misoprostol, atenolol, zopiklon, digoxin, simvastatin 

och oxikodon, medan antalet receptförskrivningar minskade för naproxen och kodein i 

kombination med acetylsalicylsyra och koffein. Signifikanta ökningar i antalet 

receptförskrivningar noterades för zopiklon, oxikodon, kandesartan och diklofenak.  

 

Avsaknaden av tydlig effekt för alla de studerade läkemedlen kan sannolikt förklaras av en 

mängd faktorer - både relaterad till svårigheterna att åstadkomma förändrad förskrivning, 

begränsningar i studiedesignen, val av effektmått och datakälla. Effektmåttet hade troligen visat 

större utfall om man hade exkluderat äldre patienter med normal njurfunktion då kunskapsstödet 

ej kommer att ge en C- eller D-rekommendation till denna population. Vidare hade utfallen varit 

tydligare om patienternas njurfunktion varit kopplad till datan då kategorisering av CKD-nivåer 

kunnat genomföras och därmed fastställa om dosjusteringar är nödvändiga (C-rekommendation) 

eller om substansen bör undvikas (D-rekommendation). Detta för att en och samma substans kan 

vara både C- och D-rekommenderad beroende på graden av nedsatt njurfunktion hos patienten, 

varför det är relevant att kategorisera en substans under respektive rekommendation för 

respektive effektmått.  
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5.2 Tolkning av substanserna med signifikant förändring 
Signifikanta förändringar skedde i samband med implementeringen för flera läkemedel. ITS är, 

näst efter RCT, den studiedesign som har högst bevisvärde för att följa upp effekten av 

interventioner, men det kan ändå inte uteslutas att implementeringen skett samtidigt som andra 

externa händelser. Exempel på sådana händelser som kan påverka effektmåtten är ändrade 

rekommendationer, substansskiften, publicerade artiklar och ny forskning som tillkommit under 

senare år. Läkemedlena som diskuteras nedan är digoxin, kandesartan, atenolol, simvastatin, 

diklofenak, naproxen, oxikodon och zopiklon. Urvalet av diskuterade substanser gjordes utifrån  

antalet receptförskrivningar per substans (Figur 6), där substanserna som förskrevs i högre 

utsträckning inkluderades eftersom dessa substanser utgör en större volym i 

läkemedelsanvändningen hos de äldre och blir därmed relevanta att diskutera vidare. 

 
 
5.2.1 Digoxin, kandesartan, atenolol och simvastatin 

Antalet DDD/recept minskade signifikant för hjärtmedicinen digoxin i samband med 

interventionen. Digoxin är en C-rekommenderad substans i Janusmed njurfunktion vid alla 

CKD-nivåer och rekommendationerna anger en dosreducering från 25% upp till 75% beroende 

på patientens GFR-värde. Den terminala halveringstiden för eliminationen av digoxin blir 

förlängd för patienter med nedsatt njurfunktion, varför en dosjustering är nödvändig (78). 

Janusmed njurfunktion ligger troligen bakom uppmärksamheten kring dosjusteringen av digoxin 

utifrån patientens njurfunktion då denna rekommendation redan innan interventionen förekom i 

FASS och Kloka Listan.  

 

Det finns även andra händelser som kan ha bidragit till den minskade doseringen av digoxin. En 

en systematisk litteraturgenomgång och metaanalys publicerad i European Heart Journal år 2015 

visar på en ökad mortalitet hos digoxin-behandlade patienter (79,80). Vidare tar artikeln upp att 

digoxin bör användas med försiktighet och en uppmärksamhet samt att noggrann uppföljning av 

plasmanivåerna är nödvändigt. En artikel publicerad i Janusinfo år 2016 där analys av flera 

studier gjorts och visar att det terapeutiska intervallet för digoxin egentligen ligger lägre än 

rekommendationerna. Artikeln uppmärksammade studien i European Heart Journal och menar 

att mortalitetsrisken avtar med lägre digoxinnivåer (81). Detta kan ha haft en viss påverkan på 
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förskrivningsmönstret genom att man blir mera uppmärksam och väljer det lägre 

doseringsintervallet. Vi har dock ingen information om hur stor andel av förskrivarna som 

artikeln nått, varför det ej går att fastställa hur stor inverkan detta haft på förskrivningsmönstret. 

 
En annan hjärtmedicin där signifikanta effekter detekterades hos var substansen kandesartan. I 

antalet receptförskrivningar ser man en signifikant ökning efter interventionen med hänsyn till att 

en pågående signifikant ökning i trenden innan interventionen finns. I Janusmed njurfunktion är 

substansen C-rekommenderad vid alla CKD-nivåer och en dosreducering från 25% upp till 50% 

rekommenderas (78). Rent hypotetiskt bör en minskning i effektmåttet DDD/recept detekteras då 

substansen är C-rekommenderad, men denna effekt var icke-signifikant.  

 

Att antalet receptförskrivningar av kandesartan hade en signifikant ökning innan interventionen 

kan bero på att substansens patent gick ut år 2012 och att generika på marknaden kunde 

konkurrera mer mot alternativa angiotensinreceptblockerare (82). Kandesartans huvudindikation 

är att användas som alternativ till patienter med intolerans av ACE-hämmare och där RAAS-

blockad är nödvändig, vid exempelvis hypertoni och hjärtsvikt. Denna patientgrupp har ökat 

under perioden varför man hela tiden ser en ökning av receptförskrivningar. Under år 2015 

publicerades en översiktsartikel där evidens talade för att en minskning av blodtrycket leder till 

en signifikant reducering av kardiovaskulära händelser (83), vilket möjligen påverkat ökningen 

av receptförskrivningarna. I rekommendationerna för Kloka Listan idag finner man att 

kandesartan minskar mortaliteten och morbiditeten (84). Diagnostiseringen av hypertoni har ökat 

under senare år vilket ökar prevalensen av hypertoni och är en annan möjlig förklaring till det 

ökande antalet receptförskrivningar. 

 

Även för beta-receptorblockaren atenolol minskade antalet DDD per recept i samband med 

interventionen. I Janusmed njurfunktion anges atenolol som en C-rekommenderad substans där 

en övervägning av dosjustering bör ske för måttlig njursvikt (GFR 30-59 ml/min), uttalad 

njursvikt (GFR 15-29ml/min) och vid terminal njursvikt (GFR <15 ml/min). Atenolol utsöndras 

till en stor del oförändrat via urinen (ca 90%), varför dosreduceringen av normaldosen från 25% 

upp till 75% är nödvändiga (78). Enligt FASS rekommenderas en dosjustering vid GFR-värde 

lägre än 35 ml/min, vilket troligen gäller en lägre andel (69) av studiepopulationen. Troligen har 
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Janusmed njurfunktion bidragit till minskade doseringar då C-rekommendationerna gäller en 

större andel av studiepopulationen där även måttligt nedsatt njurfunktion inkluderas i jämförelse 

med rekommendationerna i FASS. 

 

För den blodfettsänkande substansen simvastatin minskade den genomsnittliga dygnsdosen 

samtidigt som en icke-signifikant ökning av antalet receptförskrivningar noterades. Simvastatin 

är en C-rekommenderad substans vid uttalad njursvikt (GFR 15-29 ml/min) och terminal 

njursvikt (GFR < 15 ml/min) i Janusmed njurfunktion (78). Minskningen i den genomsnittliga 

dygnsdosen skulle kunna förklaras av Janusmed njurfunktion. Allmänna rekommendationer 

kring statiner är annars att behandla patienter med måldosen eller alternativt tolererbara dosen. 

En annan förklaring till att Janusmed njurfunktion bidragit till denna minskning i primärvården 

är att statiner i högre utsträckning föreskrivs i primärpreventivt syfte än sekundärpreventivt, 

vilket möjliggör för förskrivaren att skriva ut lägre doser då acceptansen för biverkningar är lägre 

(85) och att behandlingsmålen på LDL är något lägre än för mycket högriskpatienter (86). 

Förskrivaren har hypotetiskt större benägenhet att följa Janusmed rekommendationerna i 

primärvården och dosjustera utefter patientens njurfunktion vid förskrivning i primärpreventivt 

syfte.  

 

 
5.2.2. Diklofenak, naproxen och oxikodon 
Bland analgetika hittades signifikanta effekter för substanserna diklofenak, naproxen och 

opioiden oxikodon. Förskrivningen av diklofenak minskade signifikant, men den genomsnittliga 

dygnsdosen per recept visade en icke-signifikant minskning. I Janusmed njurfunktion är 

diklofenak D-rekommenderad vid uttalad njursvikt (GFR 15-29 ml/min) och terminal njursvikt 

(GFR < 15 ml/min), vilket innebär att substansen bör undvikas vid dessa CKD-nivåer. Varning 

för njurpåverkan och försämring av njurfunktionen anges vidare i rekommendationerna (78). Vid 

implementeringen av Janusmed njurfunktion förväntas rent hypotetiskt en minskning i antalet 

receptförskrivningar då substansen endast är D-rekommenderad, m.a.o. förväntas ej påverkan i 

DDD/recept då C-rekommendationer saknas. Resultatet stödjer hypotesen och påvisar en 

signifikant minskning i antalet receptförskrivningar vilket tyder på att förskrivaren varit mer 

uppmärksam efter interventionen kring patientens njurfunktion och tagit hänsyn till D-
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rekommendationerna. Att förskrivningen av diklofenak minskade redan innan interventionen kan 

förklaras av att diklofenak år 2012 utgick från Kloka Listan p.g.a. hjärt-kärlbiverkningar (87) och 

år 2018 publicerades en observationsstudie som visade att även låga doser av diklofenak ger en 

ökad risk för hjärtsvikt, förmaksflimmer, hjärtinfarkt, ischemisk stroke samt död p.g.a 

kardiovaskulär sjukdom. Det medförde även att diklofenak receptbelades år 2020 (88). 

 

Naproxen tillhör samma läkemedelsgrupp som diklofenak, d.v.s NSAID. Förskrivningen av 

naproxen ökade innan implementeringen av Janusmed njurfunktion, men minskade efter det. I  

DDD/recept detekterades en signifikant minskning i trenden innan interventionen och icke-

signifikant minskning efter interventionen. I janusmed njurfunktion är naproxen C-

rekommenderat vid måttlig njursvikt (GFR 30-59 ml/min) och D-rekommenderat vid avancerad 

njursvikt (GFR 29-15 ml/min) samt visar risk för njurpåverkan (78) varför en hypotetisk 

förväntning av interventionen är att se en minskning i båda effektmåtten. Att 

receptförskrivningarna ökade innan interventionen kan förklaras av att naproxen är ett alternativt 

NSAID-preparat till diklofenak. Naproxen är förstahands rekommenderat i dagens Kloka Lista 

vid COX-hämning för exempelvis nociceptiv smärta, inflammatoriska system-, led- och 

ryggsjukdomar samt vid akut behandling av gikt (89). Janusmed njurfunktion har troligen 

bidragit till den minskade receptförskivningen efter interventionen där förskrivaren 

uppmärksammat D-rekommendationen genom att förskriva naproxen i lägre utsträckning. 

 

Förskrivningen av oxikodon ändrades också i samband med införandet av Janusmed 

njurfunktion. Antalet receptförskrivningar ökade efter interventionen medan den genomsnittliga 

dygnsdosen per recept minskade. I Janusmed njurfunktion är oxikodon en C-rekommenderad 

substans för alla CKD-nivåer och anger att en dosreducering från 25% upp till 50% bör 

övervägas (78). Hypotetiskt bör rekommendationerna ge en minskning i effektmåttet 

DDD/Recept och ingen påverkan i receptförskrivningar då ingen D-rekommendation 

förekommer. C-rekommendationerna talar för den signifikant minskningen i trenden av den 

genomsnittliga dygnsdosen per recept efter interventionen då uppmärksamheten kring 

patienternas njurfunktion ökat och hänsyn till att överväga till en dosreducering tagits. Enligt 

rapport från läkemedelsverket har förskrivningsmönstret av opioider ändrats där förskrivningen 

av oxikodon ökat under åren 2006-2018 samtidigt som den totala mängden av 



 

39 
 

opioidförskrivningar, räknat på morfinekvivalenter, är oförändrad. Den signifikanta ökningen i 

trenden vid antalet receptförskrivningar innan och efter interventionen beror troligen på detta 

substans-skifte. Generellt är oxikodon ett andrahandsval vid behandling med opioider och morfin 

förstahandsvalet men enligt rapporter är förskrivningen av oxikodon högre än för morfin, där 

specialiserad öppenvård och primärvård står för 6 av 10 nya recept på opioider (90).  

 

 

5.2.3 Zopiklon 

För sömnmedlet zopiklon detekterades en signifikant ökning i trenden efter interventionen i 

antalet receptförskrivningar och en signifikant minskning i trenden för den genomsnittliga 

dygnsdosen per recept. I Janusmed njurfunktion är substansen C-rekommenderad från uttalad 

njursvikt (15-29 ml/min) och terminal njursvikt (< 15 ml/min). Zopiklon utsöndras 

huvudsakligen via urinen (ca 80%) och vid ett GFR-värde lägre än 30 ml/min ökar den 

kvarvarande koncentrationen i kroppen fyrfaldigt (78). Att dosjustera zopiklon för patienter med 

nedsatt njurfunktion är nödvändigt och viktigt för att ej överstiga biverkningskoncentrationerna. 

Janusmed njurfunktion har troligen bidragit till ökad uppmärksamhet av njurfunktionen hos 

denna patientgrupp och hänsyn till rekommendationerna har tagits varför en minskning i trenden 

efter interventionen detekteras i mätningen av DDD/recept. 

 

Antalet receptförskrivningar av zopiklon har ökat över tid vilket kan bero på att sömnbesvären 

ökat på senare år hos den äldre befolkningen och att läkarna i högre grad förskriver sömnmedel. 

Vid jämförelse av benzodiazepinbesläktade medlen zopiklon och zolpidem, synes att ett 

preparatbyte till zopiklon kan vara av värde då zopiklon visar mindre generaliserad kognitiv 

påverkan och en lägre frekvens av minnesbiverkningar jämfört med zolpidem (91). Detta 

rekommenderade byte av preparat kan vara en bidragande orsak till ökningen av 

receptförskrivningarna. Dessutom har zopiklon en längre halveringstid än zolpidem vilket 

rekommenderas för patienter med problemet att de vaknar alldeles för tidigt på morgonen (92).  
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5.3 Andra studier av kliniska beslutsstöd 
I en studie från Belgien undersöktes på ett akademiskt sjukhus om ett kliniskt beslutsstöd 

utformat som stöd vid förskrivning till patienter med nedsatt njurfunktion hade någon effekt med 

en före- och efter-jämförelse (93). Effektmåttet var andelen olämpliga läkemedelsförskrivningar 

och författarna kunde inte visa på någon signifikant minskning i andelen olämpliga 

läkemedelsförskrivningar hos patienter med nedsatt njurfunktion. Tramadol och allopurinol var 

några av de vanligaste olämpliga substanserna och en av de vanligaste läkemedlen som förskrevs 

i för hög dos var spironolakton, Effektmåttet andelen olämpliga förskrivningar är ett tydligare 

mått för att undersöka effekten av implementeringen av ett kliniskt beslutsstöd i jämförelse med 

effektmåtten antalet receptförskrivningar och DDD/recept. Olämpliga förskrivningar kräver ett 

kopplat njurfunktionsvärde till datan för att kunna utföra denna bedömning varför detta blir ett 

tydligare mått då man kan konstatera om det är en lämplig eller olämplig förskrivning. I denna 

studie framgår det ej om receptförskrivningarna eller DDD/recept är olämpliga eller ej. Vidare 

bemöter man inga andelar av olämpliga förskrivningar i förhållande till totala antalet 

förskrivningar vilket även detta är en brist i studien då en andel ger en tydligare minskning 

respektive ökning av effektmåtten. Syftet med ett kliniskt beslutsstöd är att minska andelen 

olämpliga receptförskrivningar varför det blir mer relevant med ett sådant effektmått. Att minska 

på antalet receptförskrivningar för D-rekommenderade substanser är av relevans men svårt att 

mäta en effekt av i studiepopulationen där alla äldre patienter inkluderas. Likaså gäller det för C-

rekommenderade substanserna där effektmåttet DDD/Recept är relevant men svår att mäta effekt 

i då information om en lämplig dosjustering gjorts saknas. 

 

I en annan studie utvecklades ett kliniskt beslutsstöds-verktyg för patienter med nedsatt 

njurfunktion innehållandes 20 substanser där undersökning av andelen lämpliga justeringar 

utfördes för patienter med nedsatt njurfunktion genom en prospektiv, kluster randomiserad 

kontrollerad studie (94). I ena armen av studien hade läkarna tillgång till det kliniska 

beslutsstödet (CDSS) och i kontrollarmen arbetade läkarna enligt det vanliga arbetsflödet. En 

justering av receptförskrivningarna sågs i 17% av fallen i interventionsarmen och 5,7% av fallen 

i kontrollarmen. I studien delades receptförskrivningarna vidare upp på nyförskrivningar 

(‘’prospektiva varningar’’) och justering av befintliga förskrivningar efter patientens ändrade 

njurfunktion (‘’retrospektiva varningar’’). I interventionsarmen hade varningar en större 
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påverkan på nya receptförskrivningar (55,6%) än varningarna för befintliga receptförskrivningar 

(10,3 %). Studien visar att frekvensen av lämpliga receptförskrivningar till patienter med nedsatt 

njurfunktion är låg och en osäkerhet kring denna patientgrupp kvarstår med risker för 

patientsäkerheten. Ett CDSS förbättrar receptförskrivningarna för patienter med nedsatt 

njurfunktion och i synnerhet vid initieringen av nya receptförskrivningar. Ur denna publicerade 

studie fås perspektiv kring hur CDSS påverkar receptförskrivningarna i uppdelningen 

nyförskrivningar och befintliga förskrivningar vilket är ett ytterligare djupare område att forska 

kring med Jansumed njurfunktion. Att mindre hänsyn tas till varningarna vid befintliga 

receptförskrivningar kan ha flera bakomliggande faktorer såsom att läkaren har förtroende för 

tidigare förskrivare, patienten har stått på substansen under en längre period eller att 

uppmärksamheten kring njurfunktionen minskar när det ej är en nyinsättning av substans. En 

bidragande faktor till att effektmåtten ej blir lika tydliga i denna studie kan vara saknaden av 

uppdelningen av nyförskrivningar och förnyelser av befintliga recept, varför det är relevant att ta 

hänsyn till i framtida forskningar kring Janusmed njurfunktion. Det är av relevans att djupare 

forska inom detta område för att kartlägga bakomliggande faktorer och orsaker för att ett kliniskt 

beslutsstödsprogram i framtiden skall kunna få den högsta optimala effekten och användningen 

av förskrivare.  

 

 
5.4 Reflektion kring studiedesign och kunskapsstöd 
En ITS-analys är den mest lämpade studiedesignen för att utvärdera implementeringen av 

Janusmed njurfunktion med datainsamlingen av antalet receptförskrivningar och den 

genomsnittliga dygnsdosen per recept. Majoriteten av substanserna visar dessvärre ej någon 

signifikant effekt efter att Janusmed njurfunktion implementerats vilket vidare kan förklaras av 

att effektmåtten är svår att mäta och inte tillräckligt tydliga. Exempelvis hade det varit mer 

tydligt om njurfunktionen hade varit kopplad per receptförskrivning för att kategorisera CKD-

nivå och vidare om det är en C- eller D-rekommendation samt om en lämplig förskrivning är 

gjord. Vidare hade det varit enklare att ta hänsyn till externa faktorer om studieperioden inte 

sträckte sig över flera indexår eftersom det medför flera externa händelser att ta hänsyn till och 

det blir svårare att särskilja mellan vad som hör till externa händelser och till kunskapsstödet. Av 

tidigare forskning kring effektiviteten av kliniska beslutsstöd visades att orsaker till avsaknad av 
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effekt kan bero på låg aktivitet av användning, låg användarvänlighet och överbelastning av 

varningar vilket kan leda till desensibilisering samt att förskrivaren åsidosätter varningarna (53-

57). Huruvida dessa faktorer kan ligga bakom de icke-signifikanta effekterna av Janusmed 

njurfunktion bör utredas och forskas vidare med kvalitativa studier.  

 

Potential hos kliniska kunskapsstöd för att erhålla en förbättrad läkemedelsförskrivning i 

förhållande till njurfunktionen påvisas av tidigare studier där ökad uppmärksamhet av 

njurfunktionen och en ökad kunskap kring läkemedelsdoseringen hos patienter med nedsatt 

njurfunktion syntes (95). Läkemedelsrelaterade problem (LRP) vilka orsakas av felaktiga 

doseringar eller olämpliga substanser i förhållande till njurfunktionen, kan i många fall undvikas 

om man anpassar efter njurfunktionen (96). För att förebygga LRP i förhållande till 

njurfunktionen är det fördelaktigt att implementera ett kunskapsstöd, såsom Janusmed 

njurfunktion, vilket uppmärksammar förskrivaren om patientens njurfunktion och ger 

evidensbaserad och kliniskt relevant information samt rekommendation av substanserna. 

Beslutsstödet Janusmed innefattar flera kunskapsstöd och detta bidrar till en ökad patientsäkerhet 

och kostnadseffektiv vård, vilka även är målen i den nationella läkemedelsstrategin (32). 

 

 

5.5 Studiens styrkor och svagheter  

5.5.1 Styrkor i metoden  
Studien består av en stor mängd data från 123 vårdenheter med receptförskrivningar och volymer 

mätt som DDD för alla äldre patienter (≥ 65 år). Alla receptförskrivningar är hämtade endast för 

den äldre befolkningen vilket är en ytterligare styrka då vi inte haft möjligheten att koppla på 

njurfunktionen utan utgått från att populationen har en ökad benägenhet att utveckla en nedsatt 

njurfunktion med åldern och därmed antagit från tidigare artikel (69) att en liknande fördelning 

av CKD-nivåerna finns i studiens population. Resultaten tolkades ihop med en specialistläkare i 

allmänmedicin. Konsultering ihop med en yrkesroll med kliniska erfarenheter av substanserna är 

viktigt för att få en djupare inblick och ett större perspektiv kring hur det i praktiken fungerar i 

kliniken och kring vilka rekommendationer och ändringar som gjorts i sjukvården samt externa 

händelser. En annan fördel med studien är att olika månader använts som “indexdatum” för olika 

vårdcentraler. Det gör att data ej behöver korrigeras för säsongsvariation. Data hämtades ur ett 
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registersystem med alla uthämtade recept vilket innebär att datan fanns tillgänglig innan studien 

påbörjats och inte heller påverkades av interventionen. Det är en fördel om flera framtida studier 

kring implementeringen av Janusmed njurfunktion skall utföras i Region Stockholm då samma 

data kan återanvändas.  

 

 

5.5.2 Begränsningar i metoden 

En begränsning i metoden är att externa faktorer blir svårare att ta hänsyn till och att utvärdera då 

tidsperioden räknats om till indexmånader vilket leder till att studieperioden i verkligheten 

sträcker sig över en period på 8 år. Datan är hämtad från år 2011 fram till år 2019. Detta kan ur 

ett annat perspektiv ses en fördel med utspridd data då en enda extern händelse ej ger lika stor 

påverkan/utfall vid ITS-analysen då datan är utspridd med år innan och efter. Externa händelser 

kan ha påverkat receptförskrivningarna såsom att nya rekommendationer och riktlinjer 

tillkommit eller att ny forskning och vetenskapliga artiklar publicerats om substansen. Detta 

medför att man ej med säkerhet kan fastställa vad som hör till implementeringen av Janusmed 

njurfunktion och vad som förklaras av andra händelser. Å andra sidan har vi ingen information 

kring om Janusmed njurfunktion använts i samband med receptförskrivningarna efter 

implementeringen vilket är en ytterligare begränsning i studien. En annan svaghet i studien är att 

vi saknar data om patientens njurfunktion kopplat till receptförskrivningarna och därmed har det 

inte gått att separera analysen utifrån om substansen har en C- eller D-rekommendation. Ingen 

information om patienternas läkemedelsbehandling finns med i studien och vidare saknas 

information för särskiljandet mellan nyförskrivning och förnyelse av recept. Att patienten står på 

en stabil läkemedelsbehandling kan vara en faktor till att förskrivaren väljer att avstå från 

rekommendationerna i Janusmed njurfunktion. Avsaknad av information kring förskrivarens 

bakgrund är också en svaghet i studien då faktorer såsom specialistkompetens, arbetserfarenhet 

och teknisk mognad kan påverka användandet och uppmärksamheten av Janusmed njurfunktion. 

Å andra sidan använder vi oss av en stor datamängd vilket bör ge en bred bild av hur 

kunskapsstöd introduceras oavsett kompetens. Hur implementeringen av Janusmed njurfunktion 

genomfördes på de olika vårdenheterna är en annan bristande kunskap i studien, det vill säga i 

vilken utsträckning man fick information kring kunskapsstödet och när förskrivarna valde att 

utföra e-utbildningen. Detta kan ha påverkat förskrivarnas attityd och användning av Janusmed 
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njurfunktion samt deras förtroende för att sprida kunskapen vidare. Dessutom har Janusmed 

njurfunktion utvecklats och uppdaterats under åren vilket blir en ytterligare begränsning i 

metoden med indexmånader då receptförskrivarna haft olika förutsättningar i Janusmed 

njurfunktion under studieåren. De tekniska ändringarna med en ny layout och tillägg av 

njurknappen i standardknappraden i alla journalsystem kan ha förbättrat användarvänligheten då 

kunskapsstödet blir mera lättillgängligt. Översättningen från engelska till svenska är en annan 

uppdatering som kan påverka förskrivarens beteende och förtroende mot kunskapsstödet då det 

för vissa kan bli enklare att förstå och ta till sig informationen med svenska termer än engelska 

termer. 

 

 

5.6 Framtida forskning  
Framtida forskning kring kunskapsstödet Janusmed njurfunktion är viktigt eftersom problemet 

med läkemedelsrelaterade problem i sjukvården kvarstår, där patienterna ordineras med för höga 

doser eller olämpliga läkemedel i förhållande till njurfunktionen. Ett djupare projekt är 

nödvändigt för att med större säkerhet kunna mäta effekten av Janusmed njurfunktion i Region 

Stockholm där bl.a njurfunktionen bör kopplas på per receptförskrivning för att vidare 

kategorisera substansen enligt rekommendationsklasserna i Janusmed njurfunktion. Janusmed 

njurfunktion lanseras över alla regioner i Sverige under nästa år vilket ger möjligheten att kunna 

göra en prospektiv datainsamling i samband med implementeringen. Förslagsvis kan man följa 

upp om Janusmed njurfunktion används vid receptförskrivningarna eller ej m.h.a. loggar, d.v.s. 

att informationen lagras i loggfiler vilken man använder vid analysen av implementeringen. 

Detta är nödvändigt för att vidare kunna fastställa om det är kunskapsstödet som är den 

bakomliggande orsaken till resultaten och i vilken utsträckning. Dock bör man ta hänsyn till att 

utveckla monitoreringen av loggar för att denna skall ge korrekt information, i tidigare studie såg 

man att man ej kunde särskilja på om förskrivaren tryckt på Janusmed njurfunktions knappen en 

eller flera gånger under ett och samma patienttillfälle, dvs finns risk att man överskattar 

användningen om man ej kan särskilja loggningen på antalet patienter istället för antalet tryck 

(95). Om framtida kvantitativa studier visar på en minoritet av användare bör fortsatta kvalitativa 

studier kring anledningen till att ej använda sig av kunskapsstödet göras för att i framtiden 
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motivera flera till att använda sig av Janusmed njurfunktion och bidra till en bättre och säkrare 

sjukvård för patienter med nedsatt njurfunktion.  

 

 

6.  Slutsats  

Janusmed njurfunktion har troligen haft en viss effekt på receptförskrivningen till äldre patienter 

i primärvården i Region Stockholm, men denna är begränsad. Effekten är inte signifikant för alla 

substanser och en minskning i effektmåtten antalet receptförskrivningar och DDD/recept 

detekterades hos vissa substanser. Detta indikerar antingen utmaningar vid implementering av 

Janusmed njurfunktion eller svårigheter med att mäta effekten av implementeringen och särskilja 

denna från andra faktorer som påverkar förskrivningarna.  
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8.  Appendix 

 

 
Figur 1A: Grafen illustrerar trenden i effektmåttet dagliga dygnsdosen per recept för alla 23 

ATC-koder ihop 2 år innan respektive 2 år efter implementeringen av Janusmed njurfunktion till 

äldre patienter (≥65 år) med förskrivningar i primärvården i Region Stockholm. 
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Figur 2A: Grafen illustrerar trenden i effektmåttet antalet receptförskrivningar för alla 23 ATC-

koder ihop 2 år innan respektive 2 år efter implementeringen av Janusmed njurfunktion till äldre 

patienter (≥65 år) med förskrivningar i primärvården i Region Stockholm. 
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Figur 3A: Grafen illustrerar trenden i effektmåttet dagliga dygnsdosen per recept för digoxin 2 

år innan respektive 2 år efter implementeringen av Janusmed njurfunktion till äldre patienter 

(≥65 år) med förskrivningar i primärvården i Region Stockholm. 
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Figur 4A: Grafen illustrerar trenden i effektmåttet antalet receptförskrivningar för digoxin 2 år 

innan respektive 2 år efter implementeringen av Janusmed njurfunktion till äldre patienter (≥65 

år) med förskrivningar i primärvården i Region Stockholm.  
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Figur 5A: Grafen illustrerar trenden i effektmåttet dagliga dygnsdosen per recept för 

kandesartan 2 år innan respektive 2 år efter implementeringen av Janusmed njurfunktion till 

äldre patienter (≥65 år) med förskrivningar i primärvården i Region Stockholm. 
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Figur 6A: Grafen illustrerar trenden i effektmåttet antal receptförskrivningar för kandesartan 2 

år innan respektive 2 år efter implementeringen av Janusmed njurfunktion till äldre patienter 

(≥65 år) med förskrivningar i primärvården i Region Stockholm.  
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Figur 7A: Grafen illustrerar trenden i effektmåttet dagliga dygnsdosen per recept för diklofenak 

2 år innan respektive 2 år efter implementeringen av Janusmed njurfunktion till äldre patienter 

(≥65 år) med förskrivningar i primärvården i Region Stockholm. 
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Figur 8A: Grafen illustrerar trenden i effektmåttet antal receptförskrivningar för diklofenak 2 år 

innan respektive 2 år efter implementeringen av Janusmed njurfunktion till äldre patienter (≥65 

år) med förskrivningar i primärvården i Region Stockholm.  

 

 

 



 

64 
 

 
Figur 9A: Grafen illustrerar trenden i effektmåttet dagliga dygnsdosen per recept för naproxen 2 

år innan respektive 2 år efter implementeringen av Janusmed njurfunktion till äldre patienter 

(≥65 år) med förskrivningar i primärvården i Region Stockholm. 
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Figur 10A: Grafen illustrerar trenden i effektmåttet antal receptförskrivningar för naproxen 2 år 

innan respektive 2 år efter implementeringen av Janusmed njurfunktion till äldre patienter (≥65 

år) med förskrivningar i primärvården i Region Stockholm.  
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Figur 11A: Grafen illustrerar trenden i effektmåttet dagliga dygnsdosen per recept för oxikodon 

2 år innan respektive 2 år efter implementeringen av Janusmed njurfunktion till äldre patienter 

(≥65 år) med förskrivningar i primärvården i Region Stockholm. 
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Figur 12A: Grafen illustrerar trenden i effektmåttet antal receptförskrivningar för oxikodon 2 år 

innan respektive 2 år efter implementeringen av Janusmed njurfunktion till äldre patienter (≥65 

år) med förskrivningar i primärvården i Region Stockholm.  
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Figur 13A: Grafen illustrerar trenden i effektmåttet dagliga dygnsdosen per recept för 

simvastatin 2 år innan respektive 2 år efter implementeringen av Janusmed njurfunktion till äldre 

patienter (≥65 år) med förskrivningar i primärvården i Region Stockholm. 
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Figur 14A: Grafen illustrerar trenden i effektmåttet antal receptförskrivningar för simvastatin 2 

år innan respektive 2 år efter implementeringen av Janusmed njurfunktion till äldre patienter 

(≥65 år) med förskrivningar i primärvården i Region Stockholm.  
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Figur 15A: Grafen illustrerar trenden i effektmåttet dagliga dygnsdosen per recept för atenolol 2 

år innan respektive 2 år efter implementeringen av Janusmed njurfunktion till äldre patienter 

(≥65 år) med förskrivningar i primärvården i Region Stockholm.
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Figur 16A: Grafen illustrerar trenden i effektmåttet antal receptförskrivningar för atenolol 2 år 

innan respektive 2 år efter implementeringen av Janusmed njurfunktion till äldre patienter (≥65 

år) med förskrivningar i primärvården i Region Stockholm.  
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Figur 17A: Grafen illustrerar trenden i effektmåttet dagliga dygnsdosen per recept för zopiklon 2 

år innan respektive 2 år efter implementeringen av Janusmed njurfunktion till äldre patienter 

(≥65 år) med förskrivningar i primärvården i Region Stockholm. 
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Figur 18A: Grafen illustrerar trenden i effektmåttet antal receptförskrivningar för zopiklon 2 år 

innan respektive 2 år efter implementeringen av Janusmed njurfunktion till äldre patienter (≥65 

år) med förskrivningar i primärvården i Region Stockholm.  

 

 

 

 


