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Bakgrund
• Kliniska beslutsstöd kan förhindra olämpliga ordinationer och minska 

läkemedelsrelaterade problem. [1,2] 

• Kunskaps- och beslutsstöden kan innehålla fel (innehåll eller tekniska) som 
kan leda till risker för patientsäkerheten. [3,4,5]
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[5] Ash JS, Sittig DF, Campbell EM et al (2007) Some unintended consequences of clinical decision support systems. AMIA Annual Symposium Proceedings 
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Felrapporter

Avvikelser

Ärenden Andel felrapporter ärenden 
Interaktioner och riskprofil

Inloggningsproblem Frågor

Ändringsförfrågan Felrapporter

114 avvikelser 2014-2018
De flesta har små 
konsekvenser och liten 
sannolikhet för upprepning

Hög användning och få fel som inrapporteras



Typer av fel

Tekniska fel (systemutveckling) 48

Handhavandefel (ex rutin följs inte) 66

Oklart 6

Totalt antal avvikelser Janusmed 114

Fel sker både i systemutveckling 
och produktion av innehållet

Ca 1/3 av dessa har 
koppling till 
produktion av 
innehållet



Distributionsväg som påverkas

Distributionsväg Antal 
avvikelser

API till extern kund 31

Webb 53

Janusmed integrerad 
(beslutsstöd)

79
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Konsekvens av avvikelsen

Ingen åtkomst för slutanvändaren 27

Fel innehållsinformation för slutanvändaren 22

Delar av innehållsinformation saknas för 
slutanvändaren

18

Informationen går att uppfatta fel i gränssnittet 18

Störning i visningen i gränssnittet 16

Ingen åtkomst för extern kund 14

Åtkomst till felaktig slutanvändare/kund 7

Ingen påverkan 5

Vanligast är problem 
med åtkomst till delar 
eller hela informationen

I 18 fall har 
informationen gått att 
uppfatta fel

I 22 fall har 
innehållsinformationen 
varit fel



Orsak till att fel innehåll visas för slutanvändaren

Orsak till fel i innehållet

Tekniska fel 10

Fel i handhavande av innehåll 8

Fel i kopplade register 3

Oklar orsak 1

Både tekniska fel och fel i 
hantering av texterna



Exempel på avvikelser
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Felöversättning ändrar rekommendation
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Fel text väljs att fortsätta på och publicera



Admin-
verktyg

Kunskaps-
databas

Register/
Databas 
Substanser

Sil

Journal-

system

Översättning

Webb

Janusmed 
integrerad

Andra 
källorSPC, 

litteratur

Fel i extern databas

Fel i externt 
register/databas 
som används för 
kunskapsstödet



En substans i kombinationsläkemedel felflaggad 
i bakgrundskälla och tappas bort. 

Lynestrenol
felaktigt inte 
angivet som en 
aktiv 
beståndsdel i 
produkten och 
kommer inte 
med i 
kunskapsstödet
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Textstycken försvunnit mellan < >
INDIKATIONSSPECIFIKA REKOMMENDATIONER

– Vid profylax för venösa tromboemboliska händelser (VTE) bör dosen minskas till 1,5 mg 1 gång 

dagligen för patienter med GFR 50–20 ml/min [1], [2], [8], [10]. 

– Vid behandling av instabil angina/hjärtinfarkt krävs ingen dosminskning för patienter med GFR >20 

ml/min [1]. 

– Vid behandling av akut djup ventrombos eller lungemoboli bör man efter den inledande dosen på 10 

mg överväga en minskad dos fondaparinux till 7,5 mg när GFR är 50–30 ml/min [6]. 

Fondaparinux bör undvikas vid GFR <20 ml/min [1], [7].

DIALYS

Användning av fondaparinux till patienter på dialys har inte fastställts och tillverkaren har 

kontraindicerat användning vid terminal njursvikt [1]. Nyligen utförda studier indikerar att fondaparinux i 

en intravenös dos på 2,5 mg kan användas som antikoagulant under en 4 timmar lång konventionell 

hemodialysbehandling för patienter som får dialys via dialysatorer med lågpermeabelt 

polysulfonmembran, dock inte för dem som får dialys via dialysapparater med högpermeabelt 

polysulfonmembran och inte dagar då dialys inte genomförs [5].

FARMAKOKINETIK

Fondaparinux utsöndras till mellan 64 % och 77 % via njurarna som oförändrad substans [1]. Jämfört 

med patienter med normal njurfunktion (GFR > 80 ml/min) är plasmaclearance 1,2 till 1,4 gånger lägre 

vid mild njursvikt (GFR 80–50 ml/min) och i genomsnitt 2 gånger lägre vid måttlig njursvikt (GFR 50–30 

ml/min) [1]. Vid uttalad njursvikt (GFR <30 ml/min) är plasmaclearance cirka 5 gånger lägre än vid 

normal njurfunktion [1]. Associerade halveringstider var 29 timmar vid måttlig och 72 timmar vid uttalad 

njursvikt [1]. Dosen på 1,5 mg fondaparinux för patienter med njurfunktionsnedsättning resulterar i en 

något lägre exponering än vad som åstadkoms med 2,5 mg hos patienter med normal njurfunktion [9].
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Beslutsstödet visar ”gröna knappar” fast det 
egentligen finns interaktioner
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Innehållstext trunkeras utan att slutanvändaren 
tydligt ser detta



Alltså…
• Orsak till att fel innehåll visas för slutanvändaren kan bero på olika orsaker

• Kan bero både på rent tekniska fel eller rent innehållsmässiga

• Felaktigt innehåll visas både i beslutsstöd och i kunskapsstöd på webben.

• Slutanvändaren kan uppfatta innehållet fel p.g.a. brister i gränssnittet.



Förordningar och direktiv som reglerar 
medicintekniska produkter och föreskrifter som 

reglerar NMI finns:
• Dokumenterade rutiner (produktion, test, release)

• Testat

• Kliniskt utvärderat

• Riskanalys, riskhanteringsrapport

• Rutin för ärendehantering och avvikelsehantering

• Marknadsövervakning

• Informationssäkerheten garanteras



För kvalitetssäkring av innehåll finns inte lika 
tydliga krav och guidelines



Förslag på krav för innehållet
• Dokumenterade produktionsprocesser (Standard Operating Procedures). 

Standardiserat och patientsäkert.

• Transparent, hur innehållet tagits fram, avsändare.

• Evidensbaserat och oberoende

• Validerat och testat 

• Kontinuerligt uppdaterat

• Rutin för hantering av feedback från användare och för avvikelser

• Krav på hur innehållet bör presenteras



Behov av nationell samordning

• Finns behov av guidelines och ackreditering 
för hur man bygger kunskapsdatabaser?

• Vem ska äga, publicera och upprätthålla dem?



Kontakta oss!
Har du funderingar eller frågor, mejla till 
e-tjanster.hsf@sll.se


