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Den 2:a juni så aktiveras Äldreknappen för alla, i Janusfönster 
 
Äldreknappen är en tjänst i Janusfönster som HSF tog fram förra året. Den har 
varit i drift på ett flertal vårdcentraler och geriatriska kliniker i SLL och 
efterfrågas av fler och fler vårdenheter och vårdgivare. 
 
Äldreknappen blir aktiv om patienten är 75 år eller äldre 
 
Äldreknappen visar varningar för läkemedel som bör undvikas för äldre om inte 
särskilda skäl föreligger, enligt Socialstyrelsens indikatorer för god 
läkemedelsterapi för äldre. (Lista 1.1) De preparat som finns upptagna i lista 1.1 
är läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre såsom, Långverkande 
bensodiazepiner, läkemedel med betydande antikolinerga effekter, tramadol och 
propiomazin. 
 
Informationskällan till Äldreknappen 
Informationen hämtar Janusfönstret från SIL (svensk informationsdatabas för 
läkemedel. (Det är samma informationskälla som Pascal kommer att använda för att markera 
om ett läkemedel bör undvikas för äldre, nyhet i Pascal i juni) 
 
Hur fungerar tjänsten Äldreknappen 
Journalsystem med Janusfönster integrerat, skickar patientens ålder, kön och 
läkemedelslista till Janusfönstret. Janusfönster söker i SIL och skickar tillbaka 
information till äldreknappen i form av färgsignal.  
 
Äldreknappen´s färgsignaler (exempelbild på Janusfönster för patient 75 år eller äldre) 

 

 
 
 

Röd knapp: Patient 75 år eller äldre och har läkemedel som bör 
undvikas, enligt Socialstyrelsens Indikatorer för god läkemedelsterapi hos 
äldre. lista 1.1 
 
Blå knapp: Patient 75 år eller äldre och har inga läkemedel som bör 
undvikas, 
enligt Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre. 
lista 1.1 
Grå knapp: Patient är under 75 år.  
Knappen är klickbar, även när den är grå 
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För mer information kontakta hä lso-och sjukvå rdsförvaltningen i stockholms läns 
landsting via e-tjanster@sll.se 

    

 

 

 
Vid klick på Äldreknappen visas preparatspecifik information 
 
Patientens läkemedelslista, markering av de läkemedel som bör undvikas, 
konsekvens och rekommendation samt länk till SoS rapport  
 
 

 
 
Varför aktiveras Äldreknappen för alla? 
Andel patienter över 75 år som står på läkemedel som bör undvikas om inte 
särskilda skäl föreligger, är en kvalitetsindikator framtagen av socialstyrelsen 
som mäts regelbundet. Äldreknappen är en del av aktiviteterna i arbetet att 
minska andelen patienter inom Stockholms läns landsting utifrån denna 
indikator 
 
Användarhandledning 
Finns under knappen  i Janusfönster. 
Se även information på vår hemsida (på Vårdgivarguiden) 
http://www.vardgivarguiden.se/Omraden/E-tjanster-och-system-/e-tjanster-och-
system/Beslutsstod/Janusfonster/ 
 
Utbildning 
Det krävs ingen utbildning för att kunna använda sig av Äldreknappen. Bildspel 
(powerpoint) och broschyr för Äldreknappen kan beställas via e-tjanster@sll.se 


