Läksak rekommenderar läkemedel för flera vårdinstanser
Stockholms läns landstings expertorgan i läkemedelsfrågor utökar sina
rekommendationer att omfatta också läkemedel för användning på länets
sjukhus. Genom att förse sjukhusens läkare med ett beslutstöd i valet
mellan olika läkemedel hoppas man öka patientsäkerheten.
Rekommendationerna är förankrade hos ett stort antal specialistläkare vid Stockholms
sjukhus och gäller även på de sjukhus som drivs av privata vårdbolag. Rekommendationerna
omfattar specialistpreparat som används i sjukhusens öppenvård och slutenvård. För att
underlätta läkemedelshanteringen ger Läksak även exempel på spädningsschema för
antibiotika liksom rekommendationer vid postoperativ vård för smärtlindring och
profylaktisk behandling av illamående och kräkning.
– Stockholms läns sjukvårdstruktur gör att många patienter söker vård vid flera
vårdinstanser. En gemensam överenskommelse om vilka läkemedel som ska användas i
första hand vid olika tillstånd underlättar samarbetet mellan sjukhusen och gemensamma
patienter. Också vårdkedjan mellan sjukhusen och primärvården underlättas med tydliga
rekommendationer. Att ta fram Kloka Listan sjukhusversionen är en del av ett större arbete
inom SLL där patientsäkerheten prioriteras, säger professor Lars L Gustafsson ordförande i
Läksak.
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Allmänt om Kloka Listan
Kloka Listan har utarbetats av Läksaks expertgrupper inom 23 specialistområden och
uppdateras årligen. Rekommendationerna grundar sig på värdering av läkemedlens
dokumenterade effekt, biverkningsprofil, beprövad erfarenhet, farmacevtisk
ändamålsenlighet samt miljöeffekter och kostnadseffektivitet.
Kloka Listan-konceptet har genom åren utvecklats och omfattar i år fyra versioner. Kloka
Listan med rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar och en patientanpassad
version. Sjukhusversionen av listan omfattar de preparat som finns på vanliga Kloka Listan
plus de specialistpreparat som används mycket på sjukhusens specialistmottagningar och
som har god evidens i litteraturen. Den fjärde produkten som ryms inom varumärket Kloka
Listan är en lista med de läkemedel som vårdavdelningar och mottagningar ska ha i sina
läkemedelsförråd.
Om det under det kommande kalenderåret blir förändringar på Kloka Listan så uppdaterar
Läksak de elektroniska upplagor som finns att tillgå på www.janusinfo.se.

