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Kloka Listan 2011 ökar fokus på antibiotikaanvändningen i Stockholms län
Från och med år 2011 rekommenderas inte Zinacef (cefuroxim) som idag är ett av de
mest använda intravenösa antibiotika på sjukhusen i länet. Kloka Listan innehåller
också ett råd till förskrivarna att avstå från att behandla misstänkt urinvägsinfektion
hos äldre om inte patienten upplever besvärande symtom.
Stockholms läns läkemedelskommitté har nu beslutat om vilka läkemedel som
rekommenderas på Kloka Listan för 2011. Stor konsensus råder kring innehållet i årets lista
över rekommenderade läkemedel. Att minska antibiotikaanvändningen där den inte är
befogad och att använda rätt antibiotikum vid rätt tillfälle är en angelägen fråga för länets
läkemedelskommitté. Under 2011 kommer Stockholms läns läkemedelskommittén att ge
ökade resurser till läkarnas fortbildning för att sprida de senaste rönen om när antibiotika ska
användas.
Några av nytillskotten på Kloka Listan 2011 är bland annat nya rekommendationer vid
prostatacancer där leuprorelin nu blir förstahandsval. Vid epilepsibehandling upptas tre
preparat; lamotrigin, Trileptal och Keppra. Annars är förändringarna få.
Docent Eva Andersén-Karlsson, ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté säger;
- Vi är stolta över att Kloka Listan lever vidare år efter år utan alltför stora förändringar.
Hon menar att det är ett tecken på kvalitet och att rekommendationerna är väl underbyggda
med dokumenterad medicinsk effekt, miljö- och leveranssäkerhet.
- Samtidigt visar de ändringar som skett från år till år att länets invånare får del av den
medicinska utvecklingen som äger rum, avslutar Eva Andersén Karlsson.
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Fakta Kloka Listan
Kloka Listan är evidensbaserade rekommendationer av kostnadseffektiva läkemedel för vanliga sjukdomar i
öppen - och slutenvård med tillägg av läkemedel för breda indikationer i specialiserad vård. Kloka Listan är
resultatet av ett omfattande arbete. Stockholms läns läkemedelskommittés 21 expertråd ger förslag på
rekommenderade läkemedel inom sina respektive expertområden. Expertrådens förslag presenteras för
Stockholms läns läkemedelskommitté. Därefter fastställs rekommendationerna av läkemedelskommittén.
Kloka Listan finns i tre versioner; för läkare, för patienter och för beställning till läkemedelsförråd.
Motiveringar till valen återfinns på www.janusinfo.se från den 18 januari 2011.
Alla medverkande experter följer Stockholms läns läkemedelskommittés jävspolicy.

Förändringar Kloka Listan 2011
NYTILLKOMNA PREPARAT
Dalacin
ellaOne
Epiduo
Ferinject
Ranitidin Hexal
Sifrol

klindamycin
ulipristal
adapalen + bensoylperoxid
dextriferron
ranitidin
pramipexol

För specialiserad vård:
Enanton Depot
Keppra
Lamotrigin ratiopharm
Retacrit
Seroquel
Strattera
Trileptal

leuprorelin
levetiracetam
lamotrigin
epoetin zeta
quetiapin
atomoxetin
oxkarbazepin

PREPARAT SOM UTGÅTT
Acetylcystein Mylan
Atacand Plus
Levitra
Losartan/hydrochlorthiazide
Persantin Depot
Prioderm
Zyban
För specialiserad vård:
BCG-medac
Carboplatin Meda
Calciumfolinate Meda
Cisplatin Hospira
Combivent
Cytarabine Pfizer
Decapeptyl depot
Doxorubicin Meda
Eprex
Etoposid Meda
Farmorubicin
Gemcitabin Actavis
Mitomycin
Nimotop
Oxaliplatin Hospira
Paclitaxel Teva
Renagel
Vamin-Glukos
Vinorelbin Ebewe
Zinacef

