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Abstract  

New introduction of analgesics to patients with renal impairment - 

A registry-based study 

Introduction: The kidneys' ability to filter drug substances deteriorates with age. Some diseases 

accelerate this degradation. Patients with renal impairment are at increased risk of drug-related 

adverse reactions if dose adjustments are not made. Aim: To investigate the purchase and dosage 

of newly introduced opioids, gabapentinoids and NSAIDs between 2014 and 2019 for patients 

with impaired kidney function in the Stockholm Region. Method: A register-based cross-

sectional study where data has been obtained from the database SCREAM (The Stockholm 

CREAtinine Measurements project). All patients ≥ 18 years of age, who live in Stockholm and 

have performed at least one creatinine measurement from January 2013 and received a 

prescription for selected drugs were included. The number of people and the dosage 

(DDD/prescription) were studied annually, by age, sex, and CKD. Results: The total number of 

patients was 362,964 with a mean age of 56 (SD 19) years. The study included 202,762 women 

(56%) and 160,201 men (44%). The mean value of eGFR was 88 (SD 24). Gabapentinoids were 

prescribed significantly less than NSAIDs and opioids, however, prescribing increased between 

2014-2018. It was the only class of drugs with a clear reduction in dosage with respect to CKD 

level. NSAIDs were prescribed on few occasions to patients with impaired renal function, at the 

same time a reduction in the total number of prescriptions was seen between 2014-2018. No 

major difference in dosage was seen based on the patient's CKD level. Opioids were prescribed 

on most occasions with an increase in the number of prescriptions between 2014-2018. Only 

minor differences in dosage were noted between the different CKD levels. However, for all CKD 

levels, there had been a gradually reduced dosage from 2014 to 2018. Conclusion: Patients with 

renal impairment belong to a fragile group with a number of different comorbidities. Painkillers 

are prescribed on fewer occasions to patients with renal impairment. Prescribers, however, do not 

appear to adjust the dose with respect to renal function when re-introducing NSAIDs and 

opioids. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Njurarna har en viktig roll vid eliminering av läkemedel och njurfunktionen försämras med 

åldern. Felanvändning av läkemedel är ett stort problem för samhället. Onödigt lidande för 

patienter och stora kostnader för samhället kan undvikas ifall förskrivare dosjusterar läkemedel 

med hänsyn till patienternas njurfunktion. Smärtstillande läkemedel är vanligt förekommande i 

samhället, där gabapentinoider, NSAID och opioider är viktiga verktyg för förskrivare vid 

behandling av smärta. NSAID anses som njurtoxisk och bör förskrivas med försiktighet till 

patienter med nedsatt njurfunktion. Ackumulering av ursprungssubstansen, men även dess 

metaboliter bidrar till det biverkningar som kan uppstå.  

Studien undersökte ifall dosjusteringar av nyinsatta gabapentinoider, NSAID och opioider utförs 

för patienter i Region Stockholm och för alla patienter med en mätbar njurfunktion. Utköpet av 

dessa läkemedelsklasser studerades också mellan år 2014-2018. Det resultatet visade var att 

kvinnor (56 %) är överrepresenterade när det gäller förskrivningar av smärtstillande läkemedel, 

vilket korrelerar väl med tidigare studier på att kvinnor besöker vårdgivare oftare och använder 

läkemedel oftare än män. Generellt förskrivs smärtstillande läkemedel vid få tillfällen till 

patienter med sämre njurfunktion. Förskrivningar av opioider och gabapentinoider hade ökat från 

2014-2018, medan det hade minskat för NSAID. Gabapentinoider var det enda 

läkemedelsklassen där man gjorde en dosjustering med hänsyn till patienternas njurfunktion. En 

bättre uppföljning krävs för denna patientpopulation.     
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Nyinsättning av smärtstillande läkemedel till patienter med nedsatt 

njurfunktion - En registerbaserad studie   

1. Introduktion 

De flesta läkemedel har njurarna som en viktig elimineringsväg (1). Den naturliga progressionen 

av åldrandet bidrar till att människans njurfunktion minskas med tiden. Åldrandets bidrag till 

nedsatt njurfunktion (CKD) kan delas in i tre kategorier, (i) ett hälsosamt åldrande, (ii) åldrande 

med förväntat samsjuklighet, (iii) åldrande med specifika njursjukdomar. Skillnaden mellan 

dessa kategorier är graden av CKD, där exempelvis en patient med diabetes mellitus kan 

förväntas ha en högre grad av CKD än en patient med hälsosamt åldrande (2).  

Samhällsutvecklingen har bidragit till att medellivslängden har ökat markant under det senaste 

100 åren. I Sverige står de äldre för en fjärdedel av allt läkemedelsintag, medan populationen 

utgör endast 9 % av den totala befolkningen. Äldre människor är ofta fragila, samsjukliga och 

använder flertal olika läkemedelssubstanser samtidigt, vilket utgör en större risk för denna 

patientgrupp och en större ansvarstagande för förskrivare vid läkemedelsbehandlingen (3). 

Många läkemedelsbehandlingar baseras efter en nytta/risk balans. Utgångspunkten är att 

läkemedlet ska ge önskad effekt samtidigt som uppkomsten av biverkningar minimeras (4). 

Äldre individer, i synnerhet de med hög grad av CKD utgör en stor risk för 

läkemedelsbiverkningar. Det rapporteras att uppemot 15 % av alla sjukhusinläggningar av äldre 

beror på felanvändning av läkemedel och som samtidigt bidrar till en stor kostnad för samhället 

(1,5). En relativ enkel metod för att minimera läkemedelsbiverkningar är att alltid dosjustera i 

förhållande till patientens njurfunktion (6). Njurfunktionen baseras på den glomerulära 

filtrationshastigheten (GFR) och kan beräknas utifrån patientens s-kreatinin värde och med hjälp 

av ett flertal olika ekvationer. De vanligaste ekvationerna som används i studier är bland annat 

CKD-EPI och MDRD (7). I Sverige utgör FASS (Farmaceutiska Specialiteter i Sverige) en 

viktig informationskälla vid läkemedelsdosering och CKD. Problematiken med FASS är att långt 

ifrån alla substanser har hänvisningar angående dosjustering vid CKD och vid de fall där 

dosrekommendationer finns tillgängligt, så skiljer sig metodiken vid beräkning av GFR (6). För 

att underlätta vårdpersonalens arbete och säkerhetsställa att patienter med CKD får rätt 

läkemedelsdos har nya verktyg tagits fram (1). Region Stockholm (SLL) har byggt ett system 
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(Janusmed) där evidensbaserad information om doseringsrekommendationer vid CKD från 

Renbase finns integrerat (1,5). Janusmed använder ett estimerat GFR-värde (eGFR) enligt CKD-

EPI (5).  

1.1 Smärta och CKD 

Kroniska smärta är vanligt förekommande hos patienter med CKD (8). Individer med CKD är 

ofta samsjukliga i form av diabetes mellitus och kardiovaskulär sjukdomar, tillstånd som bidrar 

till uppkomsten av CKD och högre prevalens av kronisk smärta (9). Smärta är en svårbehandlad 

åkomma och förskrivare har få farmakologiska medel till sin hjälp. Opioider och nonsteroidal 

anti-inflammatory drugs (NSAID) är bland de vanligaste läkemedelsgrupper som används vid 

smärtbehandling. Andra alternativa farmakologiska medel är gabapentin, pregabalin och 

paracetamol (10).  

1.2 Opioider  

Den analgetiska effekten av opioider uppnås när µ-opioidreceptorer stimuleras (11,12). Opioider 

har idag en viktig klinisk roll vid smärtlindring, men uppvägs samtidigt av bieffekter såsom 

kognitivt påverkan, andningsdepression, tolerans och beroendeutveckling  (12,13). Tolerans 

uppstår vid långtidsadministrering och innebär att läkemedlets smärtstillande effekt minskas. 

Den bakomliggande mekanismen för tolerans kan bero på flera faktorer, (i) uppreglering av 

läkemedelsmetabolism, (ii) desensitisering av receptorer, (iii) nedreglering av receptorer.    

Toleransutvecklingen kan bidra till en kontinuerlig dosökning av opioider hos patienter med 

kronisk smärta (13). Att administrera höga doser av opioider kan bland annat leda till hyperalgesi 

(ökad smärtupplevelse) samt de läkemedelsspecifika biverkningarna (13,14). Detta blir mer 

relevant att ta hänsyn till ifall patienten också har CKD.  

 

1.3 NSAID 

NSAID är mycket vanligt förekommande och förskrivs för att uppnå en analgetisk, antipyretisk 

och antiinflammatorisk effekt. Huvudmekanismen för icke-specifika NSAID är hämning av 

enzymet cyklooxygenas (COX) 1 och 2 (15,16). COX-enzymer omvandlar arakidonsyra till 

bland annat prostaglandiner som har en kärlvidgande effekt och påverkar njurens filtration och 
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blodflöde (15). NSAID användning kan också leda till AKI (acute kidney injury) genom att 

inducera till kristallisering i tubulussystemet (njurtubuli) eller genom en direkt cytotoxisk effekt 

(16). Förutom de njurtoxiska effekterna av NSAID, kan den även bidra till gastrointestinala 

blödningar, hypertension, stroke och hjärtinfarkt (17). Det rapporteras också att individer med 

CKD löper 3-4 gånger högre risk att få  en förskjuten CKD vid långtidsadministrering av NSAID 

(16).  Dessa faktorer borde leda till en extra försiktighet vid NSAID förskrivningar för personer 

med CKD.  

 

1.4 Gabapentinoider  

Gabapentin och pregabalin (gabapentinoider) tillhör en ”nyare” klass av läkemedel med en 

godkänd indikation för neuropatisk smärta och epilepsi. Pregabalin har även en indikation för 

generaliserat ångestsyndrom (GAD). Mekanismen är inte fullt verkställt, men den analgetiska 

effekten verkar utövas genom bindning till α2δ subenheten av spänningsstyrda kalciumkanaler 

och därmed en minskad frisättning av neurotransmittorer. Farmakokinetiken av 

gabapentinoiderna är likartade. Det sker en minimal metabolism (< 1 %) och njurarna utgör i 

princip den enda elimineringsvägen (18). Detta bidrar till att förskrivningar till patienter med 

CKD bör tas med försiktighet med eventuella dosjusteringar.     

1.5 CKD klassificering 

CKD (Chronic Kidney Disease) eller kronisk njursjukdom kan delas in i olika klasser beroende 

på graden av njurens funktionsnedsättning, se tabell 1 (19). Tillståndet CKD bekräftas när GFR 

befinner sig < 60 ml/min/1.73 m2  (nivå 3-5) och när njuren uppvisar struktur eller 

funktionsförändringar som föreligger längre än 3 månader (20). Det finns data som indikerar att 

nivå 3 ytterligare bör modifieras till två separata nivåer (3a och 3b) eftersom GRF värden 30-45 

och 45-59 ml/min/1.73 m2 kan skilja sig signifikant när det gäller risk och utfall (20,21). I detta 

arbete bedöms CKD enligt tabell 1 i enlighet med Janusmed. 
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Tabell 1. Olika grader av njurfunktion baserat på GFR (19) 

Graden av njurfunktion  GFR (ml/min/1.73 m2) Funktionsnedsättning 

CKD 1 ≥90 Normal eller hög 

CKD 2 60-89 Mild nedsättning 

CKD 3 30-59 Måttlig 

CKD 4 15-29 Svår 

CKD 5 < 15 Terminal 

     

1.6 Janusmed 

Janusmed är ett system som skapats av Region Stockholm (SLL) och ska kunna användas som 

ett hjälpmedel vid dosering av läkemedel för patienter med nedsatt njurfunktion. Systemet 

innehåller evidensbaserat information från Renbase (en omfattande kunskapsbas) där 

doseringsrekommendationerna kategoriseras i olika klasser. Klassificeringen utgår från 

patientens eGFR-värde (enligt CKD-EPI) och är specifikt för varje läkemedel (1) 

1.7 Tidigare studier 

Studier innehållande olämpliga förskrivningar av smärtstillande läkemedel till patienter med 

CKD är begränsade. Det är ett relativt nytt forskningsområde och kunskap om hur verkligheten 

ser ut är betydelsefullt. Tre relevanta artiklar hittades, med kunskap om hur dosering av 

gabapentinoider, NSAID och opioider sker för patienter med nedsatt njurfunktion. Två av dessa 

artiklar studerade även utköpsutvecklingen av smärtstillande läkemedel. Det första kommer från 

en tvärsnittsstudie från 2018 som undersökte prevalensen (2010) av olämpliga förskrivningar för 

äldre patienter med CKD 3 och 4 gällande Stockholms befolkning. Studien fokuserade på 

vanliga läkemedelssubstanser, inklusive smärtstillande läkemedel. Resultatet visade att patienter 

med både CKD 3 och 4 hade för det mesta del en korrekt dosjustering gällande smärtstillande 

läkemedel (5). Den andra är en kohort studie som utfördes på populationen hos två amerikanska 

sjukhus (John Hopkins medicin och Geisinger Medical Center) där man undersökte period 

prevalensen (2016) för smärtstillande läkemedel (gabapentinoider, opioider och NSAID) för 
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patienter med CKD 1-5. Man undersökte också trenden för åren 2011-2016 (John Hopkins) 

2013-2016 (Geisinger). Resultatet visade att prevalensen för opioider och gabapentinoider var 

betydligt högre hos patienter med CKD 4/5 jämfört med patienter med CKD 1, man såg även en 

ökning av förskrivningar över tid. NSAID prevalensen var lägre hos patienter med CKD 4/5 och 

trenden var mer oförutsägbar (22). Den tredje studien utförde en longitudinell kohort (2006-

2015) där den årliga prevalensen för opioider och NSAID för patienter med CKD jämfördes med 

de som inte hade CKD. Prevalensen delades in i tre olika mått, (i) någonsin använt, (ii) 

långtidsanvändning (>90 dagar), (iii) kumulativ användning (förskrivning av totalt antal 

dagar/år). Åldersgruppen som studerades var ≥ 65 år. Resultatet visade att förskrivningen av 

opioider var högst hos patienter med CKD 4/5 och lägst för patienter utan CKD. Förskrivningen 

hade en uppåtgående trend som nådde sin topp år 2013 (44,1 %, jämfört med 31,2 % 2006). Den 

kumulativa opioidanvändningen var dock lägst hos patienter med CKD 4/5. NSAID 

förskrivningen var lägre hos patienter med CKD och lägst för patienter med CKD 4/5. Även 

NSAID visade en uppåtgående trend och generellt för alla CKD patienter ökade förskrivningen 

från 10,7 % (2006) till 17,4 % (2013) där den nådde sin höjd. Den kumulativa NSAID 

användningen var högst hos patienter utan CKD (23).  

Såvitt jag vet finns det inga studier som har tittat på trenden samt incidensen av smärtstillande 

läkemedel med hänsyn till CKD nivå och denna studie kan bidra med ny information om 

incidens och doseringen av smärtstillande läkemedel till patienter med CKD.  

2. Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka andelen och dosering av nyinsatta opioider, 

gabapentinoider samt NSAID läkemedel i Region Stockholm för patienter med nedsatt 

njurfunktion (CKD). Vidare undersöks hur utköpsmönstret för dessa läkemedelsgrupper 

förändras från år 2014 till 2019  

2.1  Frågeställningar 

▪ Hur ser incidensen ut för patienter med en kreatininmätning och utköp av NSAID, 

opioider och gabapentinoider för Stockholms befolkning mellan åren 2014 och 2019?   
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▪ Hur ser doseringen ut av nyinsatta opioider, gabapentinoider och NSAID för patienter 

med nedsatt njurfunktion?  

o Finns det en dosskillnad mellan patienter med exempelvis CKD 1 och CKD 

4? 

▪ Hur ser åldersfördelningen ut vid förskrivningar av respektive smärtstillande 

läkemedel? 

▪ Hur ser könsskillnader ut vid förskrivningar av respektive smärtstillande läkemedel? 

▪ Vilka typer av komorbiditet är vanliga vid förskrivningar av smärtstillande 

läkemedel? 

3. Metod  

3.1 Studiedesign  

En registerbaserat tvärsnittsstudie där data har tagits fram från databasen The Stockholm 

CREAtinine Measuraments (SCREAM) project. SCREAM innehåller laboratoriedata från 

Stockholms befolkning och som utfört minst en kreatinin mätning från år 2006 och framåt. 

Informationen kommer från tre huvudlaboratorier i Stockholm (Aleris, Unilabs och Karolinska) 

som utför majoriteten av alla mätningar i Stockholm. Det insamlade data är personspecifik och 

kan sammankopplas till personens hälsotillstånd, diagnos, receptförskrivna läkemedel och 

demografi (5,24,25).  

I studien analyserades nyinsatta smärtstillande läkemedel under åren 2014 till 2018 för den valda 

populationen och läkemedelsubstanser. Varje kalender år studeras enskilt och en jämförelse 

mellan årtalen utförs.  

3.1.1 Val av läkemedel  

Genom ATC koden (Anatomic Therapeutic Chemical classification system) för 

läkemedelsgrupperna NSAID (ATC M01A) och opioider (ATC N02A) kunde information 

angående receptstatistik för Stockholms befolkning inhämtas från Region Stockholm. Vid 

sökningstiden fanns recepthistorik från januari 2015 till december 2020. De 

läkemedelsförskrivningar som ansågs vara i tillräckligt stor kvantitet för studien valdes. För 
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NSAID var brytpunkten Celecoxib med ett genomsnittligt antal förskrivningar på 9379/år. För 

opioider var brytpunkten Tapentadol med ett genomsnittligt antal förskrivningar på 9296/år. 

Kombinationspreparat av opioider och icke-smärtstillande läkemedel exkluderades. Paracetamol 

exkluderades dels för att dosjusteringar inte är aktuellt för patienter med nedsatt njurfunktion, 

eftersom elimineringen sker i levern. Dessutom fanns det svårigheter med att få ut en korrekt 

washout period och ta ut data. Förskrivningar av läkemedel som inte har smärta som indikation, 

tex metadon och buprenorfin för behandling av opioidberoende, exkluderades. Detta gjordes 

genom att preparat med dessa indikationer inte togs med i studien. Andra läkemedelsgrupper 

som inkluderades i studien är gabapentinoider. De valda läkemedlen presenteras i tabell 2.  

     

Tabell 2. Valda läkemedel och ATC koder  
 

NSAID (ATC) Opioider (ATC) Gabapentinoider (ATC) 

Naproxen (M01AE02) Oxikodon (N02AA05) Gabapentin (N03AX12) 

Ibuprofen (M01AE01) Kodein och paracetamol (N02AJ06) Pregabalin (N03AX16) 

Diklofenak (M01AB05) Tramadol (N02AX02)  

Etoricoxib (M01AH05) Buprenorfin (N02AE01)  

Ketoprofen (M01AE03) Morfin (N02AA01)  

Celecoxib (M01AH01) Tapentadol (N02AX06)  

 

3.1.2 Dosering 

Doseringen analyserades genom att studera antalet DDD/recept. DDD (Defined Daily Dose) och 

definieras som den förmodade genomsnittsdosen per dag för läkemedel vid den vanligaste 

indikationen för vuxna. DDD är enbart anpassad efter läkemedel med ATC klassificering. 

ATC/DDD systemet är internationellt jämförbara och kan användas i syfte till att förbättra 

läkemedelsanvändningen och mäta läkemedelskonsumtionen i populationen (26).   



 13 

Doseringen beräknades för varje studerat årtal, läkemedelsklass och CKD nivå, där ett 

genomsnittlig DDD/recept/patient erhölls. Detta beräknades genom att summan av DDD/recept 

för varje CKD nivå, läkemedelsklass och årtal dividerades med antalet patienter inom 

populationen.   

3.1.3 Studiepopulation  

Alla patienter ≥ 18 år, som bor i Stockholm och har utfört minst en kreatininmätning i serum 

eller plasma från januari 2013 till december 2018. De individer vars kreatininmätning som 

föreligger längre bort än ett år innan förskrivningen exkluderades. Den kreatininmätning som 

infinner sig närmast förskrivningen av de inkluderade smärtstillande läkemedelsgrupperna 

användes för beräkning av eGFR och detta beräknade eGFR-värdet användes genomgående i 

studien. Incidensen för förskrivning av NSAID (ATC M01A), opioider  (ATC N02A), 

gabapentin (ATC N03AX12) och pregabalin (ATC N03AX16) studeras för varje kalenderår och 

mellan 2014 och 2018. Incidensen är klasspecifikt och definieras som nyinsättning av valda 

läkemedelsgrupper som ej har förskrivits under ett två års period (2 års washout). Incidensen 

baserades enbart på patienter med en kreatininmätning och ett utköp av valda läkemedel. Ett 

flödesschema som beskriver det totala antalet initiala populationen samt den studerade 

populationen presenteras i figur 1.  
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Figur 1. Flödesschema. Den initiala populationen (379 506) innehåller patienter med 

kreatininmätning och läkemedelsförskrivning mellan åren 2014-2019.  
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3.2 Dataanalys  

En datashet hämtades från databasen SCREAM. Innehållet var baserat på individdata med 

379 506 patienter och 48 olika variabler. Efter exkludering av patienter under 18 år, dubbletter, 

patienter utan utköp av läkemedel och år 2019, så kunde informationen bearbetas. Den 

deskriptiva statistiken utfördes med hjälp av programmet Python Pandas. Resterande bearbetning 

utfördes med hjälp av Excel 2016 (version 2104).  

Beräkning av eGFR utfördes enligt CKD-EPI, se ekvation 1. Därefter fördelades patienterna 

enligt tabell 1 i olika CKD nivåer.   

 

Ekvation 1. Formel för CKD-EPI. För kvinnor k = 0,7 och α = 0,329. För män k = 0,9 och α = -

0,411 (7). 

 

3.3 Etiska övervägande  

Data är ursprungligen förvärvad från databasen SCREAM. I detta arbete används sekundärdata 

där den etiska prövningen redan har utförts. Sekundärdata kan anses som en mer etisk 

datainsamlingsmetod då man tar vara på samhällsinvesteringar med en mindre börda på 

patientpopulationen. Värdet av sekundärdata erhölls enbart om nyttan överväger riskerna. Här 

handlar det om att alla individer är avidentifierade så att anonymiteten upprätthålls. Under hela 

studien bör det inte finnas en risk för identifiering. 

Regionala etiksprövningsnämnden i Stockholm godkände studien (Diarienummer 2017/793-31) 

4. Resultat  

4.1 Beskrivning av studiepopulation  

𝐺𝐹𝑅 = 141 × min(
𝑆𝑒𝑟𝑢𝑚 𝑘𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛

𝑘
, 1)𝛼 × max(𝑆𝑒𝑟𝑢𝑚𝑘𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛, 1)−1,209 × 0,993å𝑙𝑑𝑒𝑟 ×

1,018     
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Totala antalet patienter som inkluderades i studien var 362 964. För år 2014 var den studerade 

populationen 67 602 individer, 2015 (74 391), 2016 (75 734), 2017 (73 473), 2018 (68 206). 

Medelåldern var 56 år och medianåldern 57. Kvinnor stod för majoriteten av patienterna med 

202 763 (56 %) individer. Medelvärdet på eGFR var 88 och i genomsnitt var mätningen av 

kreatinin 56 dagar innan nyinsättning av läkemedel.    

Tabell 3. Studerade populationen  

Parameter   Kvinnor Män 

Antal patienter (%) 362 964 202 763 (56) 160 201 (44) 

Medelålder (SD) 56 (19) 57 (19) 56 (18) 

Medianålder  57   

Medelvärde eGFR (SD) 88 (24)   

Medelvärde kreatininmätning (SD), -dagar -56 (89)   

 

Andelen komorbiditet och antalet CKD patienter presenteras i tabell 4. Flest antal patienter 

tillhörde CKD 1 och minst i CKD 5. Komorbiditet är relativt vanligt inom studiepopulationen. 

De flesta patienter med CKD 4 och 5 har även en CKD diagnos. En stor andel av denna 

population har även hjärtsvikt, diabetes, hypertoni och lungsjukdomar. Smärta är vanligt 

förekommande inom samtliga CKD nivåer.  

Tabell 4. Andel komorbiditet samt antalet patienter i respektive CKD nivå (CKD 1-5) hos den 

studerade populationen.   

Komorbiditet,  n (%) CKD 1 CKD 2 CKD 3 CKD 4 CKD 5 Total 

Antal patienter 186 066 131 878 37 735 5 103 2 182 362 964 

Anpassningsstörning 21 15 9 7 10 33 

Ångestsyndrom 25 18 16 15 18 21 

Ryggsmärta 49 53 55 54 46 51 

Cerebral TIA/stroke 4 13 24 32 29 1 
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Kronisk hjärtsvikt 2 9 28 48 41 8 

CKD 0,4 1,7 21 66 84 4 

Kronisk respiratorisk 

sjukdom  18 20 25 27 25 19 

Depression 25 22 21 23 25 24 

Diabetes mellitus 9 14 27 39 44 13 

Entesopatier 59 67 68 68 61 63 

GERD 7 10 13 13 13 9 

Hypertoni 20 49 78 88 87 38 

ischemisk hjärtsjukdom 2 7 16 24 23 6 

Cancer  12 27 37 39 34 20 

Migrän/Huvudvärk 32 24 19 17 19 27 

Artros 15 36 45 44 31 26 

Perifer artär sjukdom 1 4 10 19 26 4 

Reumatologisk sjukdom 

 8 13 22 32 30 12 

Sömnsvårigheter 17 21 23 23 26 19 

STROKE 1 2 4 6 9 2 

Substansmissbruk  12 7 7 8 12 10 

Ulcus 2 3 5 8 9 3 

 

4.2 Åldersfördelning och könsfördelning – Läkemedelsklasser   

Samtliga läkemedelsklasser (gabapentinoider, NSAID och opioider) förskrev mer till kvinnliga 

patienter. Fördelningen mellan olika åldersgrupper var relative lika över samtliga år.   

 I figur 2 presenteras antalet förskrivningar av gabapentinoider fördelat i olika åldersklasser 

mellan åren 2014-2018. Kvinnor i åldersklassen 45-64 hade högst totala antalet förskrivningar 
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över samtliga år. För män var åldersklassen 45-64 den högsta antalet förskrivningar. Män i 

åldersklassen 85+ hade minst antal totala förskrivningar.  

Figur 2. Antalet patienter med förskrivning av gabapentinoider fördelat i olika åldersklasser 

mellan åren 2014-2018.  

 

NSAID förskrivningen var högst bland kvinnor i åldersklassen 18-44, se figur 3. Därefter 

hamnar kvinnor i åldersklassen 45-64. Män i åldersklassen 18-44 och 45-64 var 

överrepresenterade bland männen. Hos båda könen hade åldersklasserna 75-84 och 85+ betydligt 

färre förskrivningar. 

Förskrivningen av opioider var högst bland både kvinnor och män i åldersklassen 45-64, se figur 

4. Män i åldersklassen 85+ hade minst antal totala förskrivningar.  
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Figur 3. Antalet patienter med förskrivning av NSAID fördelat i olika åldersklasser mellan åren 

2014-2018 

 

Figur 4. Antalet patienter med förskrivning av opioider fördelat i olika åldersklasser mellan åren 

2014-2018. 
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4.3 CKD nivåer 

Andelen patienter med CKD 4 och 5 som har förskrivits något av de studerade smärtstillande 

läkemedlen är betydligt mindre än resten av CKD nivåerna, framför allt CKD 1 och 2, se figur 

5,7 och 9. Patienter med CKD 3 förskrevs också varsamt med läkemedel. Andelen förskrivningar 

till patienter med CKD 3, 4 och 5 var lägst hos NSAID, medan det var relativt likvärdigt mellan 

gabapentinoider och opioider.  

Utvecklingen av antal patienter med CKD 1 för samtliga läkemedelsgrupper visade en 

nedåtgående trend, se figur 6, 8 och 10. För gabapentinoider ses det en uppåtgående trend för 

CKD 2, 3 och 4, där CKD 5 är relative stagnerat. För NSAID har det uppstått en mindre ökning 

av CKD 2 och 3, medan CKD 4 och 5 är relative oförändrat mellan 2014-2018. För opioider har 

det skett en ökning i gruppen CKD 2, en mindre ökning i gruppen CKD 3, medan det var relativt 

oförändrat för CKD 4 och 5. 

 

 

Figur 5. Andel patienter inom varje år (2014-2018) med förskrivning av gabapentinoider för 

respektive CKD nivå (CKD 1-5). 
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Figur 6. Utvecklingen mellan åren 2014-2018 av antalet förskrivningar gabapentinoider för 

respektive CKD nivå (CKD 1-5). 

  

.  

Figur 7. Andel patienter inom varje år (2014-2018) med förskrivning av NSAID för respektive 

CKD nivå (CKD 1-5). 
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Figur 8. Utvecklingen mellan åren 2014-2018 av antalet förskrivningar NSAID för respektive 

CKD nivå (CKD 1-5). 

 

Figur 9. Andel patienter inom varje år (2014-2018) med förskrivning av opioider för respektive 

CKD nivå (CKD 1-5). 



 23 

 

Figur 10. Utvecklingen mellan åren 2014-2018 av antalet förskrivningar opioider för respektive 

CKD nivå (CKD 1-5). 

 

4.4 Dosering  

För gabapentinoider, se figur 11, ses en relativ oförändrad dosering mellan åren 2014-2018 för 

respektive CKD nivå. Man kan även se en proportionerlig minskning av doseringen från CKD 1 

till CKD 5.   

För NSAID, se figur 12, ses en relative oförändrad dosering mellan 2014-2018 för respektive 

CKD nivå, men även en oförändrad dosering mellan olika CKD nivå.  

För opioider, se figur 13, kan det ses en nedtrappning av dosering mellan 2014-2018 för samtliga 

CKD nivåer. Doseringen mellan CKD nivåerna är relativt likartade.   
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Figur 11. Ett genomsnittlig DDD/recept för gabapentinoider inom respektive populationen 

 

 

Figur 12. Ett genomsnittlig DDD/recept för NSAID inom respektive populationen 
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Figur 13. Ett genomsnittlig DDD/recept för opioider inom respektive populationen 

 

5. Diskussion 

Detta arbete syftade till att studera huruvida doseringen av nyinsatta smärtstillande läkemedel 

anpassas utefter patienters CKD nivå. Vidare undersöktes antalet nyinsättningar på 

smärtstillande läkemedel mellan år 2014-2018. Individdata införskaffades från 

forskningsdatabasen SCREAM som sedan bearbetades med statistikprogram. 

Smärta är en åkomma som drabbar många människor i samhället och orsaken till smärtan kan 

vara många De flesta läkemedel som finns på marknaden utgår från en nytta/risk balans, detta 

gäller även studiens smärtstillande läkemedel. För att minimera biverkningar eller överdosering 

av läkemedel, så krävs det en noggrann uppsikt av doseringen. Här har förskrivare ett stort 

ansvar.  

5.1 Tolkning av resultat  
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I vår studie var kvinnor överrepresenterade med 56 % av alla förskrivningar under ett 5 års 

period. För enbart gabapentinoider stod kvinnor för 59 % av förskrivningarna, för NSAID 57 % 

och för opioider 55 %. En anledning kan vara att kvinnor generellt lever längre än män och 

smärtproblematiken ökar med stigande ålder (27,28). När det gäller NSAID kan den handla om 

att kvinnor i yngre åldrar får detta läkemedel för behandling av mensvärk (29,30). Den gruppen 

med högst incidens var kvinnor i åldersgruppen 18-44. Naturligtvis förklarar inte detta de andra 

läkemedelsklasserna. Både svenska och utländska studier visar dock att kvinnor generellt söker 

mer vård och använder läkemedel oftare än män. Detta inkluderar receptfria samt receptbelagda  

smärtstillande läkemedel, vilken kan vara en viktig förklaring (31–34).  

Gabapentinoider är den enda läkemedelsklassen där man ser en tydlig minskad dosering med 

hänsyn till CKD nivå. Det är också den klass med minst antal totala förskrivningar, men 

förskrivningen har ökat från 2014 till 2018. Detta kan tyda på en mer försiktighet vid 

förskrivning och en noggrannare kontroll över njurfunktionen. 

NSAID stod för 41 % av alla studerade smärtstillande läkemedelsförskrivningar. Detta är inte 

helt representativt av användningen, då NSAID även kan köpas receptfritt. NSAID doseringen 

var relativt lika över tid och mellan olika CKD nivåer. Det är förvånande med tanke på 

läkemedlets problem vid nedsatt njurfunktion. Viktigt dock att poängtera att antalet 

förskrivningar för patienter med CKD 4 och 5 (0,4 %) var betydligt färre än patienter med CKD 

1 och 2 (94 %). CKD 3 stod för en större andel (6 %) än CKD 4 och 5. Att helt beskriva att 

förskrivare överdoserar NSAID till patienter med låg njurfunktion kan kännas missvisande. Man 

kan tänka sig att de flesta läkare tar hänsyn till läkemedlets njurtoxicitet och förskriver inte till 

patienter med lägre njurfunktion (22,23). En indikation till detta kan vara att den totala 

förskrivningen har sjunkit med 12 % från 2014 till 2018. När väl NSAID förskrivs till patienter 

med nedsatt njurfunktion, så skiljer sig inte doseringen i jämförelse med patienter med normal 

njurfunktion. En tolkning av detta skulle kunna vara att de förskrivare som inte tänker på 

läkemedlets njurtoxicitet, inte heller tar hänsyn till doseringen. Det är dock svårt att dra en sådan 

slutsats utan djupare longitudinell analys. Eftersom studien enbart undersökte nyinsättningar, så 

kan man inte veta behandlingstiden för förskrivningarna. De patienterna med lägre njurfunktion 

kan möjligtvis ha korta behandlingsperioder med mindre njurpåverkan. En annan faktor att ta 

hänsyn till är att vi enbart studerat läkemedelsklasser. Individuella läkemedlens farmakokinetik 
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kan skilja sig när det gäller toxicitet, njurpåverkan och metaboliter, vilket kan bidra med val av 

dosering.  

Opioider stod för den största andelen (54 %) av studiens smärtstillande 

läkemedelsförskrivningar. Det har också skett en ökning av antalet förskrivningar mellan 2014 

till 2018, men potentiellt kan 2018 vara ett lägre år än det normala, då samtliga år mellan 2015-

2017 hade fler förskrivningar. Likt de andra läkemedelsgrupperna var opioidförskrivningen 

relativt låg för de med sämst njurfunktion, CKD 4 och 5 (3,2 %). Det var enbart mindre 

skillnader i dosering mellan de olika CKD nivåerna. Däremot, hade det skett en successivt 

minskad dosering för samtliga CKD nivåer från 2014 till 2018. Detta kan möjligtvis förklaras 

med läkemedlets beroendepotential samt förskrivares attityder gentemot denna problematik. Likt 

NSAID, kan individuella skillnader i farmakokinetik samt behandlingsperioden bidra till en ökad 

dosering för patienter med låg njurfunktion.    

Komorbiditet är vanligt förekommande inom studiepopulationen. Många patienter har 

förmodligen flera åkommor, i synnerhet de med mer nedsatt njurfunktion. Patienter med CKD 4 

och 5 har en betydande nedsättning av njurfunktionen, där många läkemedel har ett behov av 

dosjustering. De flesta patienter med CKD 4 och 5 har även en CKD diagnos, vilket borde leda 

till en bättre behandling. I denna grupp har en relative stor andel patienter hjärtsvikt, diabetes, 

hypertoni och lungsjukdomar, vilket kräver en mer noggrann omhändertagande. En skör 

patientgrupp, även vid korta behandlingsperioder kräver möjligtvis ett mer försiktigt 

tillvägagående.  

5.2 Jämförelse med tidigare studier     

De tidigare studierna som beskrivs i introduktionen, där en studerar Stockholms befolkning och 

två den amerikanska populationen, har gemensamt att de studerar prevalensen av smärtstillande 

läkemedel. I denna studie har vi analyserat nyinsättning av läkemedel, vilket kan resultera i andra 

fynd. Den svenska studien visade att patienter med CKD 3 och 4 hade en relativ korrekt dosering 

(5). Detta skiljer sig från denna studie där vi kunde visa att för opioider och NSAID, så fanns det 

ingen skillnad i dosering jämfört med normal njurfunktion. Detta kan indikera att många av 

förskrivningarna har en kort behandlingsperiod och att vid längre administrering så justeras 

doserna. De två amerikanska publikationerna visade liknande resultat. Ena studien hade också 



 28 

gabapentinoider inkluderat (22). Patienter med CKD 4 och 5 hade fler förskrivningar av opioider 

och gabapentinoider jämfört med patienter med normal njurfunktion, medan NSAID var lägre 

för samma patientgrupp. Trenden generellt för samtliga läkemedelsgrupper visade en ökning av 

förskrivningar (22,23). För opioider och gabapentinoider visar denna studie det motsatta 

resultatet. Även om vi studerar incidens, så antas det ha en viss korrelation till prevalens. 

Trenden av NSAID visar denna studie en minskning, vilket skiljer sig från de amerikanska 

studierna. Detta kan delvis förklaras med att det är två helt olika marknader, där förskrivare kan 

ha olika attityder till exempelvis opioider. De studerade årtalen skiljer sig också en del (2013-

2016 och 2006-2015), vilket kan också vara en förklaring.   

5.3 Övervägande kring studiemetodiken och urval av substanser 

Efter bestämmelsen att studera smärtstillande läkemedel och hur doseringen anpassas efter 

njurfunktion var tillvägagångsättet att inkludera de läkemedel som är mest vanligt inom 

befolkningen. Naturligtvis måste det finnas en viss problematik med att administrera dessa 

läkemedel för att vara av intresse. Samtliga valda läkemedelsgrupper hamnar inom denna 

kategori. Opioider kanske mest känd för att vara beroendeframkallande, har även en rad 

allvarliga biverkningar vid överdosering. NSAID är ett mycket vanligt läkemedel på marknaden 

och som förmodligen finns i de flesta hem, men dessa orsakar njurtoxicitet och bör tas med 

försiktighet vid nedsatt njurfunktion. Gabapentinoider, en nyare läkemedelsgrupp, där den 

absoluta majoriteten av elimineringen sker via njurarna. En naturlig fjärde läkemedelsgrupp att 

studera är paracetamol. Även om paracetamol är mer associerad till leverns kapacitet och 

toxicitet, är den fortfarande av intresse när det gäller användning och överdosering. Likt NSAID 

finns det förmodligen många hushåll som inkluderar denna läkemedelsgrupp i sitt medicinskåp. 

För att få ett mer helhetsperspektiv både för prevalensen av smärta och användning av 

smärtstillande läkemedel hade det varit givande att inkludera denna läkemedelsgrupp i studien. 

Detta var också tanken från början, med det togs ett beslut att exkludera denna grupp från 

studien.  

En av de aspekter i studien som ansågs vara utav värde var det longitudinella överblicken av 

nyinsättningar. Att kunna se hur utvecklingen har skett när det gäller användning och dosering 

under en längre period kan vara givande på flera sätt. Det kan ge en indikation eller motivation 
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att införa olika interventioner för att exempelvis motverka en överdosering av en viss 

läkemedelsgrupp. Det kan också ge en bild på tidigare interventioners verkningsgrad. Initialt 

hade det planerats att studera perioden 2008-2019. På grund av tidsbrist och alltför stor 

datamängd var vi tvungen att förminska tidsperioden. År 2019 exkluderades eftersom antalet 

individer som ingick i datasetet var för låg och till följd gav detta en missvisande verklighetsbild. 

Orsaken till detta var att patienter från år 2019 hade enbart kreatininmätning från 2018. De 

patienter som potentiellt kunde inkluderas i studien hade alltså en kreatininmätning från 2019, 

detta data fanns alltså inte med i SCREAM.  

5.4 Studiens styrkor  

Den främsta styrkan med denna studie är fokus på nyinsättning av smärtstillande läkemedel, ett 

forskningsområde som är mindre studerat. Genom att inkludera hela Stockholms population, 

bidrar det till ett stort antal patienter samt en bättre verklighetsbild. SCREAM innehåller 

individdata där bland annat utköp från apotek finns tillgängligt. Denna form av sekundärdata 

bidrar med hög validitet vid läkemedelsanvändningen. Att analysen gjorts över flera år bidrar 

både till en mer korrekt bild av hur verkligheten ser ut, och kan också ge kunskap om eventuella 

förändringar.   

5.5 Studiens svagheter  

Studien har vissa svagheter. Studiens metodik medförde att enbart patienter med 

kreatininmätning inkluderades. Detta bidrar till att individer utan kreatininmätning som har 

förskrivningar av smärtstillande läkemedel exkluderas. NSAID säljs också receptfritt, vilket 

bidrar med att den verkliga användningen av dessa läkemedel inte kan studeras. Att exkludera 

paracetamol utesluter värdefullt informations om den totala användningen av smärtstillande 

läkemedel. Doseringen är beräknad i form av DDD/recept, vilket ger inte svar på patienternas 

DDD/dag. För att kunna veta om korrekt dosering sker för varje CKD nivå så krävs det 

information om den dagliga doseringen. I studien var cancerpatienter inkluderade. Denna 

patientgrupp omhändertas förmodligen annorlunda, där prioriteten kanske i första hand inte 

handlar om doseringen.  

5.6 Framtida forskning  
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Fortsatta studier av nyinsättningar av smärtstillande läkemedel kan anses vara viktigt då denna 

studie visade att dosjusteringar inte alltid utförs med hänsyn till CKD nivå. En djupare analys av 

doseringen i form av DDD/dag kan vara nödvändigt att utföra för att kunna upptäcka den 

absoluta skillnaden. En vidare analys på distributionen av de individuella läkemedlen kan också 

vara givande med tanke på skillnader i farmakokinetik. Att inkludera paracetamol och jämföra 

användningen med resterande smärtstillande läkemedel kan vara av intresse. Det skulle också 

vara intressant att studera effekten före och efter en intervention, av exempelvis Janusmed 

njurfunktion.    

6. Slutsats  

Patienter med nedsatt njurfunktion tillhör en fragil grupp med ett flertal olika komorbiditeter. En 

dosjustering är oftast nödvändigt att utföra för att undvika läkemedelsbiverkningar och 

njurtoxicitet. Smärtstillande läkemedel förskrivs i färre tillfällen till patienter med nedsatt 

njurfunktion. Förskrivarna förefaller dock inte dosjustera med hänsyn till njurfunktionen vid 

nyinsättning av NSAID och opioider. Befintliga hjälpmedel (Janusmed njurfunktion) finns 

tillgängligt och en tillämpning av detta system kan bidra med en mer korrekt doseringen. En 

bättre uppföljning krävs för denna patientpopulation.      

7. Tack till 

Ett stort tack till Seher Korkmaz som har funnits med från arbetets början till slut. Med sitt stöd 

och engagemang har hon uppmuntrat samt motiverat mig till att utföra arbetet efter bästa 

förmågan. Ett stort tack till Björn Wettermark som också har funnits där med sina råd och 

kunskap, vilket har varit till stor hjälp. Även ett tack till Karun Korkmaz som hjälpte till med 

statistiken. Ett tack till Faizan Mazhar som utförde ett stort arbete med att införskaffa de data 

som krävdes för att utföra studien. Ett tack till Juan Jesus Carrero med sitt värdefulla bidrag.    
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Figur 1A. Korrelation mellan eGFR och ålder 

 

 

Figur 2A. eGFR distributionen inom populationen 
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Tabell 1A. Valda komorbiditet med ICD koder  

Sjukdom ICD koder 

Anpassningsstörning F43 exklusive F43.1 

Ångestsyndrom F40, F41, F42, F43.1 

Ryggsmärta M54, M53 

Cerebral TIA/stroke G45‐46, H340, I60‐69 

Kronisk hjärtsvikt I50, I099, I110, I130, I132, I255, I420, I425‐429, 

I43, I50, P290 

CKD N18.1, N18.2, N18.3, N18.4, N18.5, N18.9, N19, 

Z49.2, Z99.2 

Kronisk respiratorisk sjukdom  J96 

Depression F32, F33, F34, F38, F39 

Diabetes mellitus E10-14 

Entesopatier M75, M76, M77, M79 

GERD K21 

Hypertoni I10-15 

Ischemisk hjärtsjukdom I21, I22, I252 

Cancer  C00-C97 

Migrän/Huvudvärk G43, G44, R51 

Artros M15-19 

Perifer artär sjukdom I70, I71, I731, I738, I739, I771, I790, I792, K551, 

K558, K559, Z958, Z959 

Reumatologisk sjukdom M05-14 

Sömnsvårigheter G47.0, G47.9, F51.0, F51.9, F51.2, samt hela F51 

STROKE I63 

Substansmissbruk  F10-16 

Ulcus K25-27 
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