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Sammanfattning 
 

Introduktion: Det pågår ständig forskning och utveckling av både läkemedel och teknik vilket gör att fler 

sjukdomar går att bota. I och med att människor blir allt äldre ökar även läkemedelsanvändningen. Många 

äldre personer har ca 10 läkemedel förskrivna och risken för läkemedelsrelaterade problem ökar med antalet 

läkemedel. För att undvika läkemedelsrelaterade problem har det utvecklats beslutsstöd som kan hjälpa både 

läkare och farmaceuter att fatta beslut gällande läkemedelsbehandling. Dessa beslutstöd är konstruerade för 

att kunna upptäcka och varna för läkemedelsrelaterade problem som till exempel läkemedelsinteraktioner, 

dosrelaterade problem och dubbelmedicinering. 

Syfte: Syftet med detta arbete är att undersöka effekter och potential vid farmaceuters användning av 

beslutsstöd för läkemedel. 

Metod: Arbetet är en explorativ litteraturstudie där vetenskapliga artiklar sökts i databasen Pubmed. Sex 

artiklar valdes ut för utvärdering. 

Resultat: Fyra av artiklarna undersökte identifierade läkemedelsrelaterade problem funna av farmaceuter i 

jämförelse med ett beslutstöd. I tre av dessa studier identifierade beslutsstödet fler problem än vad 

farmaceuter gjorde. En av studierna jämförde sex olika beslutsstödsystem vilket gav resultatet att inget av 

systemen var helt optimalt och gav korrekta varningar. I en annan av artiklarna undersöktes om 

farmaceuters svar på interaktionsvarningar påverkades vid användning av beslutsstöd vilket det visade sig 

att det inte gjorde.  

Diskussion och slutsats: Utveckling av beslutsstöd sker hela tiden. Inget av beslutsstöden som undersökts i 

dessa artiklar har visat sig vara helt optimalt. Det hade varit intressant att undersöka hur EES, beslutsstödet 

som används av farmaceuter i Sverige, påverkar patientsäkerheten. Eftersom denna litteraturstudie är relativt 

liten med enbart sex artiklar är det svårt att dra några absoluta slutsatser. Resultaten är spretiga men tyder 

dock på att användning av ett optimalt utformat beslutsstöd kan hjälpa farmaceuter i den farmakologiska 

kontrollen att identifiera läkemedelsrelaterade problem som i slutändan kan ha positiv effekt för patienters 

läkemedelsanvändning. 
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SUMMARY 
 

 

Introduction: Research and development of medication and techniques is always 

ongoing and because of that more diseases can be cured. When people get older the 

use of medication increases. Many of the elderly people have about 10 different 

medications on the prescription and the risk for drug-related problems increases with 

the amount of medications. To decrease the risk of drug-related problems different 

decision-support systems have been developed which can help both doctors and 

pharmacists to make decisions about the use of drugs for patients. These decision-

support systems are built to discover and give warnings if there are any drug-related 

problems, for example interactions between two medications, wrong dosage of 

medication and usage of two medications for the same purpose. 

Aim: The aim of this study is to evaluate the effects and potential of pharmacists’ 

usage of decision support systems to detect or prevent drug-related problems.  

Method: This work is an explorative literature-study where scientific articles have 

been found in the Pubmed database. Six articles where selected for evaluation.  

Results: Four of the articles evaluated drug-related problems which were detected by 

the pharmacist compared with a decision-support system. In three of the studies the 

decision-support system identified more problems than the pharmacist made. In one 

of the studies they compared six different decision-support systems, the results from 

that study showed that none of the systems where fully optimal and not completely 

correct giving warnings. In one of the articles they evaluated if the pharmacists 

answers to drug-related interactions where affected by the use of decision-support 

and it showed that it did not affect the pharmacists answer.  
Discussion and conclusion: The development of decision-support is heading 

forward. None of the decision-support systems that was evaluated in these studies 

were completely optimal. It would have been interesting to evaluate how the 

electronic expert support system (EES), a decision-support system that is used by 

pharmacists in Sweden, affect the safety of the patients. Since this literature-study is 

relatively small with only six articles, it is hard to draw an absolute conclusion. The 

results are a bit unclear but points that the use of a well-designed decision-support 

system could potentially help pharmacists in the pharmacological control, to identify 

drug-related problems that will have a positive effect for the patients and the safe 

usage of medications by patients.  
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INTRODUKTION 
 

 

Läkemedel förväntas bota, lindra eller förebygga sjukdomar eller olika typer av 

symtom. Dock finns det ofta biverkningar av läkemedel som måste vägas mot nyttan 

av behandlingen. Det pågår ständigt utveckling av nya läkemedel vilket gör att fler 

sjukdomar och symtom går att bota, lindra eller förebygga. Detta bidrar till att 

befolkningen i Sverige och många delar av övriga världen blir allt äldre. I Sverige är 

9 % av befolkningen 75 år eller äldre och denna åldersgrupp står för mer än 25 % av 

läkemedelskonsumtionen i landet (1). 

 

 

Multimedicinering 
 

Många patienter, speciellt äldre, behandlas med ett eller fler läkemedel mot kroniska 

sjukdomar som hypertension, hjärtproblem och höga blodfetter. Om även en 

infektion skulle uppstå behövs eventuellt tillägg av fler läkemedel under en period 

(2). Det är inte ovanligt att äldre på exempelvis ålderdomshem har ordinerats 8-10 

olika läkemedel. Med så många läkemedel ökar risken att läkemedelsbehandlingen 

gör mer skada än nytta hos patienten (1). Risken för läkemedelsinteraktioner och 

biverkningar ökar med antalet läkemedel och läkemedelsinteraktioner räknas stå för 

5-20 % av alla negativa läkemedelshändelser (2). 

 

En annan nackdel som kan ses vid multimedicinering är att följsamheten till 

behandlingen kan försämras. Det kan vara svårt för patienten att komma ihåg vilket 

läkemedel som ska tas vilken tid eller vilket läkemedel som ska tas på fastande mage. 

Med fler läkemedel ökar även risken för felmedicinering eftersom läkemedel kan 

blandas ihop (1).  

 

Det är inte bara att äldre ofta behöver fler läkemedel som är ett problem med 

läkemedelsbehandling av äldre. Med ökad ålder sker fysiologiska ändringar i 

kroppen som påverkar både farmakodynamik och farmakokinetik. Några av 

förändringarna är att kroppens mekanismer för att upprätthålla homeostas är 

försämrade och att njurfunktionen försämras vilket gör att läkemedelsutsöndringen 

kan påverkas (3) och dosen kan behöva att justeras (4). 

 

Det är viktigt att följa upp multimedicinerade patienters läkemedelsanvändning. 

Detta kan ske i form av läkemedelsgenomgångar där både läkare och farmaceut 

närvarar för att optimera behandlingen med tanke på effekt och biverkningar (1). 

 

 

Läkemedelsrelaterade problem 
 

Läkemedelsrelaterade problem kan beskrivas som ”en händelse eller omständigheter 

som involverar läkemedelsbehandling som faktiskt eller potentiellt 
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hindrar/interagerar med önskat hälsoutfall”. Ett av de vanligaste 

läkemedelsrelaterade problemen hos äldre i Sverige är att de använder läkemedel 

utan någon klarlagd indikation (4).  

 

Läkemedelsrelaterade problem kan klassificeras på flera olika sätt (5, 6). Det system 

som används i Sverige kallas ”Westerlund System” och består av 13 kategorier (7). 

Dessa är:  

 

 Osäkerhet gällande syftet med läkemedlet 

 Läkemedelsduplicering  

 Interaktioner  

 Kontraindikation  

 Terapimisslyckande  

 Biverkningar  

 Underanvändning  

 Överanvändning  

 Olämplig tid för intag av läkemedel/ fel doseringsintervall 

 Administreringsproblem  

 Svårighet att öppna förpackning  

 Felaktig förvaring av läkemedel 

 Andra läkemedelsrelaterade problem. 

 

Det uppskattas att 6-16 % av alla akuta sjukhusinläggningar i Sverige beror på 

läkemedelsrelaterade problem och att nästan 3000 personer dör årligen på grund av 

något problem i läkemedelsbehandlingen. Farmaceuter med sin kompetens kan i 

framtiden få en betydande roll i vården inom landsting och kommuner för att minska 

dessa svårigheter (4). 

 

 

Farmaceuters arbete/ansvar på apotek och i vården 
 

Farmaceuters huvuduppgift är att erbjuda rådgivning om läkemedel. De har kunskap 

om läkemedels effekter men även biverkningar och själva nyckeln i vägledningen är 

att värna om patienters säkerhet vid läkemedelsanvändning. När en patient hämtar ut 

förskrivna läkemedel på ett apotek är det farmaceutens uppgift att kontrollera att 

medicineringen är rimlig i förhållande till just denna specifika kund. Kommunikation 

med patienten är en viktig del för att säkerställa att patienten är medveten om 

bakgrunden till sin medicinering samt hur administrering ska ske för att undvika 

läkemedelsrelaterade problem (8). 

 

För att färdigställa ett förskrivet läkemedel för utlämnande måste tre typer av 

kontroller genomföras av farmaceuten; en författningsmässig, en farmakologisk samt 

en teknisk kontroll. 
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 Den författningsmässiga kontrollen innebär att farmaceuten kontrollerar 

förskrivningen, att förskrivaren är behörig och att alla uppgifter som behövs 

för korrekt expediering finns tillgängliga. 

 En farmakologisk kontroll betyder att farmaceuten ska kontrollera själva 

läkemedlet, att det är rimlig styrka och dos förskrivet till den specifika 

patienten. Det ingår även att göra en bedömning av om det finns risker för 

interaktioner med andra läkemedel som kunden har fått förskrivet. 

 Teknisk kontroll innebär att läkemedlet som ska expedieras kontrolleras 

fysiskt, exempelvis om förpackningen är skadad eller att förbrukningsdatum 

är tillräckligt under behandlingsperioden. Det ingår även att kontrollera att 

rätt etikett sätts på rätt förpackning och att texten går att läsa. 

 

När dessa kontroller är utförda anses läkemedlet säkert att lämnas ut. Farmaceuten 

måste dock först försäkra sig om att patienten vet hur läkemedlet ska användas på 

rätt sätt och ge individanpassad information för att behandlingen ska ske på ett säkert 

och optimalt sätt (9). 

 

Farmaceuters kunskap kan nyttjas på fler ställen än enbart på apotek. Det sker en 

utveckling där farmaceuter oftare ses inom vården där de hjälper läkare och andra 

vårdteam med att se över patienters läkemedel för att öka säkerheten och undvika 

läkemedelsrelaterade problem (8).  

 

 

E-hälsa 
 

E-hälsa är ett prioriterat område och under stark utveckling i Sverige och även i 

många andra länder. Socialstyrelsens definition på e-hälsa lyder ”Hälsa är fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta 

information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa” (10). E-hälsa ökar patienters 

tillgänglighet till vården exempelvis genom användning av hälsoappar eller 

möjligheten att kunna boka ett läkarbesök via internet (11). 

 

 

E-recept 
 

Elektroniska recept (e-recept) började användas i Sverige i början av 2000-talet och 

idag är över 99 % av alla recept som expedieras i Sverige elektroniska. Det gör det 

möjligt för farmaceuter på apotek att få en snabb överblick av vilka recept en patient 

har fått förskrivet. Patienten själv kan även via exempelvis apotekskedjors hemsidor 

logga in och se vilka recept som finns i receptdepån samt se hur länge de är giltiga. 

Sverige och andra länder inom Norden är de länder som har störst andel e-recept 

idag. I övriga länder i Europa varierar användningen av elektroniska recept (11). 

Övergången från pappersrecept till e-recept ökar möjligheterna till vidare teknisk 

utveckling, till exempel e-handel för receptförskrivna läkemedel och användande av 

beslutsstöd på apotek (1).   

 



9 
 

Beslutsstöd 
 

Det finns olika definitioner för vad ett beslutsstöd är (12, 13) men generellt kan det 

beskrivas som ett datorbaserat system som är avsett att förbättra beslutsfattande 

gällande hälsorelaterade områden (14). Beslutsstöden kan vara utformade på olika 

sätt men oftast främjar de ett bättre beslutstagande genom att presentera lämplig 

information till vårdpersonal som nyttjar systemet. På apotek är beslutsstöden ofta 

kopplade till receptexpeditionssystemet för att kunna förbättra patienters 

läkemedelsanvändning och identifiera eventuella läkemedelsrelaterade problem (14). 

 

Läkare kan också använda sig av beslutsstöd vid förskrivning. Beslutsstödet är då 

kopplat till förskrivningssystemet och innehåller ofta funktioner där en varning 

genereras om något inte stämmer med förskrivningen. Det kan till exempel vara för 

hög dos, dubbelmedicinering eller läkemedelsinteraktioner. I vissa system finns även 

funktioner som kan hjälpa vid val av antibiotika och specifika riktlinjer vid 

behandling av vissa sjukdomar (12). 

 

I Sverige finns idag IT-system som farmaceutiskt stöd för de tre typerna av kontroller 

för expediering av läkemedel som nämnts ovan. Som stöd till den 

författningsmässiga kontrollen finns automatisk kontroll i receptdepån som e-

hälsomyndigheten ansvarar för (11). Den tekniska kontrollen stöds av 

receptexpeditionssystemet som finns på apoteken. Det kan handla om plockkontroll 

där varans streckkod ska scannas för att se om den överensstämmer med den valda 

varan i systemet. Vid den farmakologiska kontrollen kan farmaceuten ta hjälp av ett 

beslutsstöd som i Sverige kallas Elektroniskt Expertstöd (EES) (15). 

 
 

EES 
 

Elektroniskt expertstöd (EES) är ett beslutsstödsystem som finns på apotek i Sverige. 

Syftet med att använda EES är att förbättra patienters läkemedelsanvändning och att 

öka patientsäkerheten. Beslutsstödet ger farmaceuten stöd i den farmakologiska 

kontrollen genom att tillhandahålla värdefull information som farmaceuten sedan 

måste tolka och därefter bedöma och dra slutsatser gällande den aktuelle kundens 

läkemedelsanvändning (16). 

 

Innehållet i EES uppdateras regelbundet. Dels läggs information gällande nya 

läkemedel som kommit ut på marknaden till och om behandlingsrekommendationer 

kring något befintligt läkemedel ändras så uppdateras det även i EES (17). Alla 

patientens e-recept ingår i EES-analysen, även de läkemedel som nyligen hämtats ut 

där det beräknas finnas läkemedel kvar hemma ingår. Pappersrecept, fax- och 

telefonrecept måste dock läggas in i receptdepån för att de ska kunna ingå i 

kontrollen (16). 

 

Beslutstödet består av nio moduler som signalerar för olika typer av 

läkemedelsrelaterade problem. De nio olika modulerna innebär signaler om: (16) 
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 Dubbelmedicinering 

 Interaktioner 

 Hög dos 

 Hög dos äldre 

 Hög dos barn 

 Åldersvarning äldre 

 Åldersvarning barn 

 Påverkar annan sjukdom 

 Könsspecifik läkemedelsbehandling 

 

Signalen om dubbelmedicinering uppkommer om en patient har förskrivna recept på 

två läkemedel med likvärdig verkningsmekanism som administreras på samma sätt. 

Dock måste läkemedlen skilja sig åt med avseende på substans, styrka eller 

läkemedelsform. Det uppstår alltså ingen varning för generika eller exakt likadana 

recept (16). Förskrivare har inte tillgång att se vilka övriga recept patienten fått 

förskrivet av andra läkare. Därför finns det risk att en patient fått liknande läkemedel 

utskrivet av olika läkare och denna signal från EES kan då minska risken för 

överdosering eller biverkningar (17). 

 

Interaktionsvarningar baseras på information från Janusmed. Förutom 

läkemedelssubstanser så ingår även en del växtbaserade läkemedel, några 

födoämnen, alkohol och rökning i interaktionskontrollen. Det finns även ett 

klassificeringssystem utifrån interaktionens kliniska betydelse samt hur väl 

dokumenterad den är (16). 

 

Hög dos-varning finns i tre olika typer, dels generellt men även specifikt gällande 

barn och äldre. Signal uppstår om patientens dygnsdos överskrider den 

rekommenderade dygnsdosen som angivits i läkemedlets produktresumé i FASS. 

Gällande barn så doseras ofta läkemedel efter vikt och farmaceuten bör då 

kontrollera detta. Äldres organfunktioner kan vara förändrade och vissa läkemedel 

kräver då dosjustering (16).  

 

Åldersvarning genereras om det förskrivna läkemedlet är olämpligt för antingen barn 

eller äldre. Både barn och äldre har en annan omsättning av läkemedel än vad vuxna 

har vilket gör att de kan vara mer känsliga för vissa läkemedel (16). Åldersgränsen 

till vad som anses med äldre definieras ofta som 65-75 år samt äldre än 75 år men det 

kan variera beroende vilket läkemedel det gäller (17). 

 

Signalen som kallas ’påverkar annan sjukdom’ innebär att en patient har ett 

förskrivet läkemedel som fungerar som surrogatinformation för en diagnos samtidigt 

som ett annat läkemedel är förskrivet som kan påverka den sjukdomen som det första 

läkemedlet är tänkt att behandla (16, 17). 
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Varning om könsspecifik läkemedelsbehandling innebär att EES signalerar om en 

patient får ett läkemedel förskrivet som vanligtvis används av det motsatta könet 

(16).  

 

 

 

 

SYFTE 
 
 

Syftet med detta litteraturarbete är att undersöka effekter och potential vid 

farmaceuters användning av beslutsstöd för läkemedel. Medför användning av 

beslutsstöd en förbättrad läkemedelsanvändning och en ökad patientsäkerhet? 

 

 

 

 

MATERIAL OCH METODER 
 

 

Detta arbete är en explorativ litteraturstudie. Artiklarna som används hittades genom 

sökning i databasen PubMed. Sökningen genomfördes i januari 2018 och sökorden 

som användes var ”decision support system”, ”pharmacy” och ”pharmacist”. Med 

dessa sökord erhölls 82 träffar på PubMed. 

 

Inklusionskriterierna för val av artiklar var att de skulle vara max 5 år gamla, de 

skulle innefatta utvärdering av någon typ av beslutsstöd för farmaceuter och 

studierna skulle finnas i fulltext. 

 

Exklusionskriterier var att artiklarna inte skulle vara reviewartiklar, inte handla om 

enbart läkares beslutsstöd och inte vara äldre än 5 år. 

 

Artiklarnas sammanfattning lästes för att kontrollera att de uppfyllde kriterierna och 

slutligen valdes 6 artiklar ut för vidare utvärdering.  

 

 

 

 

RESULTAT 
 

 

Resultaten i denna rapport baseras på sex artiklar som presenteras nedan. Se tabell I 

för en sammanfattning av titel och syfte för de valda artiklarna. 
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Tabell I Sammanfattning av de vetenskapliga artiklarna valda för granskning. 

Titel (år) Syfte 

Performance of a clinical decision 

support system and of clinical 

pharmacists in preventing drug-drug 

interactions on a geriatric ward 

(2014) (18) 

Att jämföra ett beslutstöds-systems 

läkemedelsinteraktionsvarningar med kliniska 

farmaceuters bedömning av samma läkemedel. 

Assessing the safety features of 

electronic patient medication record 

systems used in community 

pharmacies in England (2014) (19) 

 

Att utvärdera förmågan hos 6 olika 

beslutsstödsystem på apotek i England att varna för 

läkemedelsrelaterade problem. 

Drug-related problems identified 

during medication review before and 

after the introduction of a clinical 

decision support system (2017) (20) 

Att undersöka effekten av farmaceuters användning 

av ett beslutstöd vid genomgång av 

läkemedelslistor för att identifiera 

läkemedelsrelaterade problem. 

 

Identification of drug-related 

problems by a clinical pharmacist in 

addition to computerized alerts 

(2013) (21) 
 

 

Att undersöka vilka läkemedelsrelaterade problem 

som kan upptäckas av en klinisk farmaceut med 

hjälp av ett beslutstöd samt hur varningar från 

beslutstöd skiljer sig åt från de som identifieras av 

kliniska farmaceuter utan hjälp av beslutstöd. 

The role of clinical decision support 

in pharmacist response to drug-

interaction alerts (2015) (22) 

 

 

Att undersöka om användning av beslutstöd hos 

farmaceuter påverkar deras respons på 

läkemedelsinteraktioner. 

An investigation into drug-related 

problems identifiable by commercial 

medication review software (2013) 

(23) 
 

 

Att jämföra olika typer av läkemedelsrelaterade 

problem upptäckta av farmaceuter med problem 

upptäckta av ett beslutstöd. 

 

 

 

 



13 
 

Artikel 1 - Performance of a clinical decision support system and of 

clinical pharmacists in preventing drug-drug interactions on a 

geriatric ward 
 
 

Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka potential av användning av ett kliniskt 

beslutsstöd i jämförelse med farmaceuters bedömning gällande att identifiera 

läkemedel-läkemedelsinteraktioner på en geriatrisk avdelning. 

 

 

Metod 

 

Studien var en prospektiv kohortstudie som utfördes på en geriatrisk avdelning 

mellan mars och juni 2011 i Belgien.  

 

På den geriatriska avdelningen utförde kliniska farmaceuter rutinmässigt 

läkemedelsgenomgångar och screenade för läkemedelsrelaterade problem. Under 

studietiden dokumenterades vilka verktyg farmaceuterna använde sig av och vilka 

patientegenskaper som de tog hänsyn till vid bedömning om en läkemedel-

läkemedelsinteraktion krävde en åtgärd eller inte. 

 

En oberoende forskningsfarmaceut jämförde varningar från ett beslutsstöd med de 

läkemedelsinteraktioner som farmaceuter identifierat och utvärderade deras insatser.     

Systemet som användes av förskrivare kunde varna för interaktioner i nivå 1 och 2, 

de två allvarligaste av sex nivåer av olika allvarliga läkemedelsinteraktioner. 

Patienternas läkemedelsbehandling analyserades även av ett annat program för att 

identifiera läkemedel-läkemedelsinteraktioner med lägre risknivå för att jämföra 

resultaten med farmaceuternas bedömning. 

 

Ett annat mål med studien var att undersöka allvarliga händelser som ansågs bero på 

läkemedelsanvändning samt hur många av dessa som kunde relateras till läkemedel-

läkemedelsinteraktioner. 
 
 

Resultat 

 

Totalt inkluderades 50 patienter, 17 män och 33 kvinnor. De kliniska farmaceuterna 

identifierade totalt 240 läkemedel-läkemedelsinteraktioner men en median på 3,5 

stycken per patient. Det rekommenderades en terapiförändring för 16 interaktioner 

varav 13 accepterades av läkare. För 8 interaktioner rekommenderades övervakning 

av patienten men om detta råd följdes är oklart.  
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Beslutsstödet genererade endast sex varningar där ingen varning ansågs av läkare 

vara relevant för någon typ av åtgärd. Två av dessa interaktionsvarningar 

identifierades inte av farmaceuterna. 

 

De patientegenskaper som farmaceuterna tog hänsyn till gällande om 

läkemedelsinteraktionen krävde åtgärd eller inte var blodtrycket vid 52 interaktioner, 

International Normalized Ratio-värdet (INR-värdet, som är ett mått på blodets 

koagulationsförmåga) vid 27 interaktioner, hjärtfrekvens för 16 interaktioner, 

kaliumnivå för 13 stycken och glykemi för 10 läkemedel-läkemedelsinteraktioner. 

 

Totalt hittades 37 läkemedelshändelser hos 29 patienter som kunde relateras till 55 

läkemedelsinteraktioner. Exempel på händelser kunde vara till exempel hypotension, 

fall, bradykardi och förvirring. Flera interaktioner kunde relateras till samma 

händelse. Tio av händelserna inträffade innan inläggning på sjukhus och 27 

händelser under sjukhusvistelsen. En klinisk farmakolog utvärderade 

orsakssambanden till de läkemedelsrelaterade händelserna och 

läkemedelsinteraktionerna och kom fram till att 2 interaktioner var orsak, 31 

interaktioner var trolig orsak, 10 var möjlig orsak och 12 läkemedelsinteraktioner var 

osannolikt orsaken till händelserna. Ingen av läkemedelsinteraktionerna som kunde 

vara kopplade till dessa händelser utlöste en varning i beslutsstödet. 

 

 

Slutsats 

 

Kliniska farmaceuter presterade bättre än beslutsstödet. Detta beroende på att 

beslutsstödet endast kunde upptäcka de två allvarligaste nivåerna av läkemedel-

läkemedelsinteraktioner och på grund av den låga specificiteten hos varningarna. 

Beslutsstödet borde utvecklas så att det kan upptäcka interaktioner även av lägre 

allvarlighetsgrad eftersom även dessa kan leda till läkemedelsrelaterade händelser. 

 

 

 

 

Artikel 2 - Assessing the safety features of electronic patient 

medication record systems used in community pharmacies in England 
 
 

Syfte 

 

Syftet med den här studien var att utvärdera 6 unika beslutsstödsystem som används 

på apotek i England om dess förmåga att varna om läkemedelsrelaterade problem. 
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Metod 

 

Tjugoåtta scenarier konstruerades av en allmänläkare och två farmaceuter. Dessa 

scenarion testades mellan september och november 2012 i sex unika 

beslutsstödsystem på åtta apotek i England. 

 

En forskare besökte de deltagande apoteken och matade in uppgifterna i deras 

beslutsstöd. Svaren från beslutsstöden registrerades som ”ja”, om det genererades en 

varning, eller ”nej” om system inte gav någon varningssignal. Tolv av de 28 

scenarierna innehöll läkemedels-läkemedels interaktioner där en varning från 

systemen förväntades. Det var 12 stycken scenarion som förväntade varningar från 

beslutsstöden gällande läkemedelsallergi, kontraindikationer och dosproblem. Det 

testades även fyra scenarion där beslutsstöden inte borde ge någon varning. Det 

kunde då handla om att ett annat läkemedel i samma grupp borde ge en varning men 

just detta som kontrollerades inte skulle generera någon varning. 

 

 

Resultat 

 

Fem av beslutsstödsystemen testades på de deltagande apoteken medan det sjätte 

systemet utvärderades i en demonstrationsinställning. Fyra av apoteken använde 

samma system och dessa genererade samma svar vid testet. Inget av de sex olika 

systemen varnade korrekt för de 28 scenarierna. 

 

Systemen varnade korrekt för majoriteten av de 12 scenarierna som innefattade 

interaktioner mellan läkemedel. Två av systemen identifierade alla 12 problemen, tre 

av systemen genererade 11 varningar och ett av systemen missade att varna för två 

av de 12 interaktionerna. 

 

Gällande varningar om läkemedelsallergi, kontraindikationer och dosproblem var 

resultaten sämre. Ett system gav sex av 12 varningar, ett genererade 4 varningar, tre 

beslutsstödsystem gav tre varningssignaler och ett system hittade endast ett problem 

av 12 möjliga. 

 

För scenarierna som testades där ingen signal förväntades så lyckades ett av 

beslutsstöden med att inte ge någon signal för de fyra försöken. Två av systemen gav 

en varning vardera, två system gav två varningar vardera och det sista beslutstödet 

gav tre signaler.  

 

 

Slutsats 

 

De beslutsstöd som testades visade varierande resultat och inget var helt optimalt. 

Resultaten tyder på att det finns behov av att utveckla beslutsstödsystemen så att de 

blir änne bättre på att identifiera relevanta läkemedelsrelaterade problem. 
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Artikel 3 - Drug-related problems identified during medication review 

before and after the introduction of a clinical decision support system  
 
 

Syfte  

 

Syftet med den här studien var att undersöka effekten av farmaceuters användning av 

beslutsstöd vid läkemedelsgenomgångar för att identifiera läkemedelsrelaterade 

problem.  
 
 

Metod 

 

Denna studie var en retrospektiv databasstudie som inkluderade en före- och 

efteranalys. Studien genomfördes genom att data från kliniska 

läkemedelsgenomgångar samlades in från 121 stycken apotek i Nederländerna. Från 

januari till augusti 2012 dokumenterade farmaceuter patienters identifierade 

läkemedelsrelaterade problem samt förslag till åtgärder i form av till exempel byte, 

tillägg eller avbrytande av viss medicinering. Rekommendationerna diskuterades 

med läkare och vidtagande åtgärder dokumenterades även de. Samma procedur 

genomfördes från januari till augusti 2013 med skillnaden att farmaceuterna då hade 

tillgång till ett beslutstöd för att identifiera eventuella läkemedelsrelaterade problem. 

Informationen från läkemedelsgenomgångarna som samlades in och granskades 

skulle vara från patienter i åldern 65 år eller äldre samt att de skulle ha minst 5 orala 

läkemedel. 

 

Primär utfallsvariabel var medelvärdet av identifierade och åtgärdade 

läkemedelsrelaterade problem före och efter införandet av beslutsstöd. Sekundära 

utfallsvariablar var vilken typ av läkemedelsrelaterade problem som upptäcktes, 

vilken typ av åtgärd som genomfördes samt förekomsten av potentiella 

läkemedelsrelaterade problem som identifierades av beslutsstödet. 

 

Parat t-test och Wilcoxon ranktest användes för att jämföra skillnaderna i resultat 

mellan före och efter införandet av beslutsstöd. Dessa test användes även för att 

jämföra medelantalet och typ av identifierat och åtgärdat läkemedelsrelaterat 

problem.  
 
 

Resultat 

 

I studien inkluderades 121 apotek. Före införandet av beslutsstöd gjordes 

dokumentationer från 3100 patienters läkemedelsgenomgångar gällande 

läkemedelsrelaterade problem. Det var 4303 patienters läkemedelsgenomgångar som 

dokumenterades av farmaceuter efter införandet av beslutsstöd. 
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Totalt identifierades 9151 läkemedelsrelaterade problem före införandet av 

beslutsstöd och 15268 stycken identifierades med hjälp av beslutsstöd. Medelantalet 

av identifierade läkemedelsrelaterade problem ökade efter införandet av beslutsstöd 

(P < 0,01) samtidigt som andelen åtgärdade läkemedelsrelaterade problem minskade 

(P < 0,01). Totalt sett var medelantalet av åtgärdade läkemedelsrelaterade problem 

mellan grupperna före och efter införandet av beslutsstöd lika (P = 0,93). 

 

Resultatet gällande vilka typer av läkemedelsrelaterade problem som upptäcktes 

visade att de två vanligaste förekommande typerna var ”överbehandling” och 

”suboptimal behandling” både innan och efter användandet av beslutsstöd. 

 

Det genomsnittliga antalet av borttagna läkemedel för patienter minskade efter 

introduktionen av beslutsstöd (P < 0,01) medan det genomsnittliga antalet av tillsatta 

läkemedel per patient ökade (P < 0,01). Vid användande av beslutstöd sågs även att 

fler förslag till åtgärd från farmaceuter inte ledde till någon åtgärd efter diskussion 

med läkare (P < 0,01). 

 

Fyrtioen procent av alla potentiella läkemedelsrelaterade problem upptäcktes av 

beslutsstöd och 59 % identifierades av farmaceuter. Av de problemen som hittades 

av beslutstödet löstes endast 29 % medan 55 % av problemen som upptäcktes av 

farmaceuter ledde till någon typ av åtgärd (P < 0,01).  

 

 

Slutsats 

 

Användningen av beslutsstöd vid läkemedelsgenomgångar resulterade i fler 

identifierade potentiella läkemedelsrelaterade problem. De problemen som 

upptäcktes av beslutsstödet krävde dock inte åtgärd i samma utsträckning som de 

problem som identifierats av farmaceuter. Beslutsstöden bör utvecklas och ge mer 

specifika varningar.  

 

 

 

 

Artikel 4 - Identification of drug-related problems by a clinical 

pharmacist in addition to computerized alerts 
 
 

Syfte 

 

Syftet med den här studien var att undersöka vilka läkemedelsrelaterade problem 

som kan identifieras av en klinisk farmaceut som använder sig av ett beslutsstöd. Det 

studerades även hur de identifierade varningarna av beslutsstödet skiljde sig åt från 

de läkemedelsrelaterade problemen som upptäckts av en klinisk farmaceut utan hjälp 

av beslutsstöd. 
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Metod 

 

Det utfördes en prospektiv observationsstudie från november 2009 till juli 2010 på 

två kirurgiska och två neurologiska avdelningar på ett sjukhus i Nederländerna. 

Patienterna som ingick i studien hade minst ett potentiellt läkemedelsrelaterat 

problem.  

 

För att identifiera läkemedelsrelaterade problem som krävde en åtgärd gick en klinisk 

farmaceut igenom alla patienters läkemedelslistor varje vecka. Farmaceuten fick 

även information från patienternas journaler om ålder, kön, nuvarande medicinska 

diagnoser, laborativa resultat och medicinsk historia. Relevansen av de upptäckta 

läkemedelsrelaterade problemen hos varje patient samt förslag till åtgärd 

diskuterades med den behandlande läkaren. Därefter kontrollerade farmaceuten vilka 

varningar som genererades i beslutsstödet.  

 

Den primära utfallsvariabeln var andelen läkemedelsrelaterade problem som 

identifierats av en klinisk farmaceut som även genererade en varning i beslutsstödet. 

Sekundära utfallsvariablar var skillnaderna mellan problemen som upptäcktes av 

endast farmaceuten och problemen som även beslutsstödet varnat för. Skillnaderna 

som betraktades var svårighetsgrad, relevans och acceptans av föreslagna åtgärder.  
 
 

Resultat 

 

Farmaceuten gick igenom 1206 läkemedelslistor och hittade minst ett 

läkemedelsrelaterat problem i 276 stycken. Totalt identifierades 442 möjliga 

problem. Farmaceuten bedömde att 286 av dessa problem vara relevanta för någon 

typ av åtgärd och 247 föreslagna åtgärder godtogs av läkare. 

 

Av de 442 läkemedelsrelaterade problem som upptäcktes av farmaceuten var det 35 

stycken (8 %) som genererade en varning i beslutsstödet. Det fanns en signifikant 

skillnad i antal läkemedelsrelaterade problem som upptäcktes av farmaceut i 

jämförelse med beslutsstöd (P=0,02). Problem med indikation (att det behövs tillägg 

av läkemedel eller onödigt bruk av läkemedel) läkemedelsinteraktioner, 

kontraindikationer samt dubbelanvändning identifierades oftare av farmaceuten än 

beslutsstödet. Effektivitetsproblem som för låg dos och säkerhetsproblem som för 

hög dos genererade oftare en varning i beslutsstödet. 

 

Svårighetsgraden, andelen relevanta problem, acceptans av föreslagna åtgärder 

skiljde sig inte signifikant mellan läkemedelsrelaterade problem som identifierades 

av beslutsstödet och de som inte gjorde det. 

 

Beslutsstödet identifierade ytterligare 623 varningar men dessa ansågs av 

farmaceuten inte vara relevanta för att åtgärda. 
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Slutsats 

 

De flesta av de läkemedelsrelaterade problem som farmaceuter identifierat gav ingen 

varning av beslutsstödet. Beslutsstödet gav däremot många varningar som inte 

ansågs vara relevanta. Detta tyder på att beslutsstödet bör utvecklas och dess 

känslighet att upptäcka läkemedelsrelaterade problem bör optimeras.   

 

 

 

 

Artikel 5 - The role of clinical decision support in pharmacist response 

to drug-interaction alerts 
 

 

Syfte  

 

I studien undersöktes om farmaceuters respons på läkemedelsinteraktionsvarningar 

påverkades vid användande av ett kliniskt beslutsstöd.  

 

Det primära syftet var att undersöka hur stor andel av 

läkemedelsinteraktionsvarningarna som farmaceuter skulle vidta åtgärder om, 

åtgärder som att kontakta förskrivaren eller att konsultera annan hjälp för vägledning. 

Som sekundär utfallsvariabel bedömdes andelen interaktionsvarningar för var och en 

av de fyra specifika åtgärderna som redovisas under studiens metod. 

 

  

Metod 

 

Fyrtiotre farmaceuter från Pittsburgh i USA ingick i studien, 20 stycken 

randomiserades till en grupp som fick använda sig av beslutstöd och 23 stycken 

randomiserades till en kontrollgrupp som inte fick tillgång att använda beslutstöd. 

Undersökningen var konstruerad av erfarna farmaceuter. Dessa utredare kontaktade 

de medverkande farmaceuterna genom ett etablerat professionellt nätverk och fick 

deras samtycke till att ingå i studien. I den första delen av undersökningen skulle 

farmaceuterna som ingick i studien ange demografisk information som erfarenhet 

och vilka datorprogram som fanns tillgängliga på arbetsplatsen. Den andra delen av 

undersökningen bestod av att varje deltagande farmaceut fick presenterat tre 

patientfall där information om patientens ålder, kön samt en lista över aktuella 

läkemedel angavs. I varje patientfall ingick tre läkemedelsinteraktioner av varierande 

svårighetsgrad. En varning var av mild svårighetsgrad, en var av måttlig och den 

tredje var av allvarlig svårighetsgrad. För varje interaktion fick farmaceuterna 

information som ingår i vanligt datorprogram, om typ av interaktion samt 

svårighetsgrad. Ena gruppen fick även tillgång till text från ett beslutstöd där en kort 

sammanfattning om interaktionens mekanism och kliniska konsekvenser 

presenterades. Farmaceuterna skulle sedan för var och en av interaktionerna välja en 
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av fyra alternativ: (1) utföra receptet som det är, (2) utföra receptet och varna 

patienten, (3) konsultera en resurs om läkemedelsinformation för att få vägledning, 

eller (4) ringa förskrivaren för att diskutera interaktionen. 

 

 

Resultat 

 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna gällande farmaceuternas svar 

på interaktionsvarningarna (P = 0,873). Gällande om det skedde något aktivt ingrepp 

som kontakt med förskrivare eller vidare sökning efter läkemedelsinformation fanns 

heller ingen signifikant skillnad mellan grupperna av farmaceuter (P = 0,591).  

 

 

Slutsats 

 

Studien tyder på att användandet av ett beslutsstöd har begränsad inverkan på 

farmaceuters svar på interaktionsvarningar. Däremot kan beslutstöd vara till nytta för 

farmaceuter genom att minska behovet av att behöva konsultera annan hjälp för 

vägledning. 

 

 

 

 

Artikel 6 - An investigation into drug-related problems identifiable by 

commercial medication review software 
 

 

Syfte 

 

Att jämföra olika typer av läkemedelsrelaterade problem upptäckta av farmaceuter 

med problem upptäckta av ett beslutstöd. 
 

 

Metod 

 

Data som användes i studien var från ”home medicines reviews” som var insamlat år 

2008 i Australien för användning i en annan studie. Uppgifterna som mottogs 

innehöll patientdemografi, läkemedel, diagnoser och patologiska resultat för 570 

patienter i åldern 65 år eller äldre. Det fanns även information om farmaceuters 

bedömning i form av funna läkemedelsrelaterade problem samt förslag till åtgärder.  

 

Patientuppgifterna matades in i ett beslutsstödprogram där olika 

läkemedelsrelaterade problem identifierades. För att kunna jämföra farmaceuternas 

bedömning med beslutsstödets så konstruerades olika teman som beskrev typen av 

läkemedel eller sjukdomar och andra relevanta faktorer. Listan med dessa 129 olika 
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teman gjordes manuellt av den ansvariga för studien och en kvalificerad farmaceut 

samt en annan farmaceut som granskade listan när den var färdigställd. De teman 

som identifierades till varje patient delades in i tre kategorier: 1) endast identifierad 

av farmaceut; 2) endast identifierad av beslutsstöd eller 3) identifierad av båda. 

 

 

Resultat 

 

Patienterna som deltog var övervägande kvinnlig med en medelålder på 80 år. I 

genomsnitt hade de 12 olika läkemedel och 9 diagnoser. 

 

Farmaceuterna identifierade totalt 2020 läkemedelsrelaterade problem. Beslutsstödet 

kände igen 2953 stycken efter att 256 stycken varningar uteslutits på grund av 

duplicerade fynd. Efter att Mann-Whitney test utförts påvisades en signifikant 

skillnad mellan antal läkemedelsrelaterade problem identifierade av beslutsstöd och 

farmaceuter (P < 0,001). 

 

De 2953 av beslutsstödet funna problemen kunde aggregeras in i 2854 teman. Av de 

2020 problemen som farmaceuter identifierat plockades först några bort på grund av 

att de var följsamhets- eller kostnadsrelaterade problem. De återstående 1726 

läkemedesrelaterade problemen sattes ihop i 1680 teman. 

 

Det var 389 teman som kunde identifieras av både beslutsstödet och farmaceuterna. 

Av endast beslutsstödet identifierades 2465 teman som inte uppfattades av 

farmaceuterna och farmaceuterna fann 1291 teman som inte kunde identifieras av 

beslutsstödet. 

 

 

Slutsats 

 

Beslutsstödet identifierade fler läkemedelsrelaterade problem än farmaceuterna. 

Dessutom verkar de flesta av varningarna vara relevanta. Beslutsstödet kan inte 

ersätta farmaceuter men kan hjälpa till att göra bra beslut och undvika att missa 

viktiga läkemedelsrelaterade problem. 

 

 

 

 

DISKUSSION 
 

 

Analysen av de sex vetenskapliga artiklarna gav spridda resultat. Dels undersökte 

studierna inte exakt samma saker men alla studier behandlar någon form av 

beslutsstöd. 
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Artikel 2 (19) visar att olika beslutsstöd presterar med varierande resultat trots att de 

är menade att användas till samma ändamål. Resultaten tyder på att de kontrollerade 

beslutsstöden har brister gällande varningar om läkemedelsinteraktioner, 

kontraindikationer och dosrelaterade problem. Inget system fungerade helt optimalt 

även om de flesta påhittade scenarierna kunde identifieras av något av de sex 

beslutsstöden. En studie utförd i Australien där två system jämförs visar också att det 

finns skillnader i beslutstöds prestanda (24). Beslutsstöden som finns idag har olika 

kapacitet att identifiera läkemedelsrelaterade problem eftersom de flesta inte 

innehåller exakt samma information. Vilka varningar som genereras beror på 

informationen som är inlagd i systemen samt vilka databaser de är kopplade till (12). 

 

Gällande om farmaceuter eller beslutsstöd identifierade flest läkemedelsrelaterade 

problem visade resultatet av artikel 1 (18) att farmaceuter fann betydligt fler 

läkemedel-läkemedelsinteraktioner än vad beslutsstödet gjorde. Dock fanns det flera 

svagheter med den studien. Farmaceuterna fick använda sig av andra databaser i sin 

bedömning och fick dessutom tillgång till information om patientegenskaper och 

laboratorievärden. Beslutstödet var inte anpassat för att kunna läsa av detta och räkna 

in det i bedömningen och därutöver gav beslutsstödet endast varning för de 

interaktionerna med hög säkerhetsrisk. Beslutstödet kunde alltså inte ge någon 

patientspecifik bedömning vilket farmaceuterna kunde göra. Därmed är det svårt att 

jämföra beslutsstödets svar med farmaceuternas rakt av eftersom det finns skillnader 

i informationstillgång. 

 

Resultaten av artikel 3, 4 och 6 (20, 21, 23) visade att beslutsstödet kunde identifiera 

fler läkemedelsrelaterade problem än farmaceuter. Artikel 3 visade att funna problem 

ökade vid användning av beslutsstöd men att antalen åtgärdade problem inte 

förändrades. I artikel 4 identifierade beslutsstödet fler läkemedelsrelaterade problem 

men de allra flesta ansågs irrelevanta. Dock var inte detta beslutsstöd konstruerat för 

att upptäcka problem angående till exempel indikation och dubbelmedicinering vilket 

gör att farmaceuterna får fördel vid jämförelsen. Resultatet av artikel 6 visade att 

beslutsstödet gav fler varningar och de flesta var relevanta för eventuell åtgärd. Det 

framkom även att många problem identifierades endast av farmaceut eller endast av 

beslutsstöd vilket tyder på att beslutsstödet skulle kunna komplettera farmaceutens 

bedömning vid kontroll av läkemedelsrelaterade problem. 

 

Det finns flera studier som visar att en del beslutsstöd ger många irrelevanta 

varningar (25-28). Om beslutsstöden ger för många irrelevanta varningar som 

egentligen inte kräver någon åtgärd kan det resultera i att farmaceuterna missar eller 

försummar relevanta varningar som kan behöva åtgärdas för att en patient inte ska 

skadas av sina läkemedel. I artikel 2 (19) testades fyra scenarion som inte borde 

utlösa någon varning av beslutsstöden. Det visade att en del av systemen gav falska 

varningar men det är svårt att dra någon slutsats från det eftersom det var få fall som 

kontrollerades. I EES kan genererade varningar avslutas av en farmaceut om de inte 

anses behöva någon åtgärd (16). Detta kan minska ”övervarning” eftersom samma 

varning då inte återkommer nästa gång patienten ska hämta ut läkemedel på apotek. 

Det finns även en studie gjord i Sverige gällande EES som undersöker relevansen av 
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varningarna som genereras av systemet. Läkare ansåg att 68 % av alla varningarna 

var kliniskt relevanta och 11 % av varningarna ledde till en förändring i 

läkemedelsbehandlingen (29).  

 

Alla som arbetar som farmaceut har liknande utbildningar i grunden men i studierna 

där beslutsstöd jämförs med farmaceuters prestation att identifiera 

läkemedelsrelaterade problem kan det finnas variation mellan farmaceuters 

skicklighet. Hade resultaten visat det samma om andra farmaceuter utfört samma 

uppgift? Det är svårt att dra slutsatser att ett beslutstöd presterar bättre eller sämre än 

alla farmaceuter. 

 

Artikel 5 (22) visade att användning av beslutsstöd inte gjorde att farmaceuter 

kontaktade förskrivare för eventuell åtgärd av läkemedelrelaterade problem i större 

utsträckning än de farmaceuter som inte använde något beslutsstöd. Dock gjorde 

användningen att farmaceuterna i mindre utsträckning behövde konsultera annan 

hjälp som att söka information från andra källor. Detta kan tyda på att beslutsstöd 

kan spara tid för farmaceuterna genom att presentera viktig information som 

farmaceuten då slipper söka efter på annat håll. Just tidsaspekten gällande beslutsstöd 

kan ses från olika håll. En studie visar att just tidspress på apoteken gör att 

farmaceuter anser sig inte hinna använda beslutsstöd eftersom det tar tid att gå 

igenom de genererade signalerna (30). 

 

Artikel 1, 3, 4 och 6 omfattar kliniska farmaceuter som medverkar vid 

läkemedelsgenomgångar på sjukhus i team tillsammans med läkare och annan 

vårdpersonal. En studie som utfördes i Texas år 2011 visar att farmaceuters 

användande av ett kliniskt beslutsstöd ökade antalet läkemedelsrelaterade åtgärder 

med 105 % och ökade kostnadsbesparingar inom vården med 96 % (31). En annan 

studie som utfördes i Irland mellan 2011-2012 erhöll resultatet att kliniska 

farmaceuter med tillgång till beslutsstöd kunde minska antalet allvarliga 

läkemedelsbiverkningar hos äldre patienter med 6,8 % (32). Det hade varit intressant 

att undersöka hur kliniska farmaceuters jobb påverkar apoteksarbetande farmaceuters 

arbete. Kan kliniska farmaceuters arbete förbättra för farmaceuterna på apotek 

gällande tidsbesparing och patientsäkerhet? 

 

De granskade studierna är utförda på spridda ställen i världen och alla länder är i 

olika utvecklingsfaser. Dessutom sker utveckling hela tiden så det finns säkert idag 

beslutsstöd som är mer utvecklade och bättre än de som ingick i de utvalda 

artiklarna. Det hade varit värdefullt att undersöka vidare hur användningen av EES 

påverkar patientsäkerheten här i Sverige.  
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SLUTSATS 
 

 

Eftersom denna litteraturstudie är relativt liten med enbart sex artiklar är det svårt att 

dra några absoluta slutsatser. Resultaten är spretiga men tyder dock på att många 

beslutsstöd fortfarande behöver en hel del arbete och anpassning för att på bästa sätt 

stödja farmaceuter i deras arbete. Användning av ett optimalt utformat beslutsstöd 

kan hjälpa farmaceuter i den farmakologiska kontrollen att identifiera 

läkemedelsrelaterade problem som i slutändan kan ha positiv effekt för patienters 

läkemedelsanvändning. 
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