KLOKA LISTAN
för patienter 2019

Stockholms läns läkemedelskommitté
Stockholms läns landsting

Kloka listan
– trygga och smarta
läkemedelsval
av oberoende
läkemedelsexperter

Kloka listan
– utvalda läkemedel
Kloka listan är en lista över rekommenderade
läkemedel i Stockholms län. Kloka listan tas fram
för att du ska få effektiva och säkra läkemedel.
I Sverige finns det flera tusen olika läkemedel.
För att hjälpa läkarna att välja bland dessa har
Stockholms läns främsta läkemedelsexperter valt ut
ungefär 300 läkemedelssubstanser för behandling
av vanliga sjukdomar. Läkemedlen finns på Kloka
listan just för att de är effektiva, säkra och har ett
bra pris.

Läkemedelsexperter gör urvalet

Kloka listan för patienter är framtagen av Stockholms
läns läkemedelskommitté: lakemedelskommitten.hsf@sll.se

Stockholms läns läkemedelskommitté bestämmer
varje år vilka läkemedel som ska finnas på Kloka
listan. I läkemedelskommittén finns erfarna läkare,
sjuksköterskor och apotekare. Deras främsta
uppgift är att bidra till att läkemedel används på
bästa sätt. Till sin hjälp har läkemedelskommittén
21 expertråd för olika sjukdomsområden.
Läkemedelskommittén och expertråden är
oberoende av läkemedelsindustrin och andra
kommersiella intressen.
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Varför behövs Kloka listan?
En stor del av informationen som finns om
läkemedel kommer från läkemedelsföretagen
och är en del av deras marknadsföring.
Läkemedelskommittén och expertråden
värderar och granskar informationen från
läkemedelsföretagen tillsammans med annan
forskning när de väljer läkemedel till Kloka listan.
Expertråden jämför också olika läkemedel med
andra behandlingsalternativ.
Kloka listan ger alla invånare inom Stockholms län
möjlighet att få tillgång till de bästa läkemedlen,
en förutsättning för jämlik hälsa.

Vetenskaplig
forskning är
grunden
Läkemedlen som väljs ut ska
ha så bra effekt som möjligt, med
så få biverkningar som möjligt. Valet grundas
på vetenskaplig forskning och erfarenhet från
långvarig användning. I Kloka listan tas också
hänsyn till läkemedlens miljöpåverkan och hur
prisvärda de är.
2

Dina levnadsvanor
påverkar din hälsa
Med hälsosamma levnadsvanor kan du minska
risken att bli sjuk och öka möjligheten att din
behandling fungerar väl. Inför en operation är
detta särskilt viktigt. Det kan vara svårt att
förändra en ohälsosam vana men du kan få stöd.
Fråga på din vårdcentral.
Korta råd till vuxna:
• Be om stöd för att bli rökfri.
• Tänk över dina alkoholvanor.
• Rör på dig regelbundet i vardagen. Gör
rörelsepauser om du sitter stilla länge.
• Det är hälsosamt att äta mycket grönsaker,
baljväxter, frukt, fisk och skaldjur. Använd
fullkornsprodukter, vegetabilisk olja och magra
mejeriprodukter. Var sparsam med rött kött,
charkprodukter, salt och drycker med tillsatt
socker.
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Be din läkare om en aktuell lista
över dina mediciner
För att läkemedelsbehandlingen ska bli så bra som
möjligt är det viktigt att du vet vilka läkemedel
du ska använda. Be gärna om en aktuell lista vid
varje läkarbesök, för att lättare hålla reda på
medicinerna. Om du träffar olika läkare är det
alltid bra att visa den senaste läkemedelslistan.
I journalen syns nämligen inte alltid vad du fått på
recept på andra mottagningar och då känner
läkaren inte till alla läkemedel som du använder.
Fråga läkaren om det är något som är oklart kring
dina mediciner.
På apoteket kan du få en lista som heter Mina
sparade recept på apotek. Det är en förteckning
över dina recept där det finns något mer att hämta
ut. Det är alltså inte en fullständig lista över vilka
läkemedel du ska använda. I listan från apoteket
kan det finnas läkemedel som inte längre ska
tas och det kan även saknas läkemedel som ska
användas. Listan kan även nås via 1177 Vårdguiden
genom att logga in med e-legitimation på
www.1177.se.
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Stockholms läns
läkemedelskommitté
väljer de bästa
läkemedlen för
Stockholms läns
invånare

Ta läkemedlen på rätt sätt
För att få bästa möjliga effekt är det viktigt att
du tar läkemedlen på det sätt som din läkare
har sagt. En för låg dos kan ge för liten eller
ingen effekt medan en för hög dos kan ge
biverkningar. Det är också viktigt att kontrollera
när och hur läkemedlet ska tas, till exempel ska
en del alltid tas på morgonen och en del tabletter
måste sväljas hela för att ge avsedd effekt.

Utvärdera läkemedels
behandlingen
Det är viktigt att du berättar för läkaren hur du
tycker att din medicin fungerar, både om den
hjälper och om den ger besvärande biverkningar.
Ibland behöver dosen ändras eller läkemedlet
bytas ut. När du börjar med ett nytt läkemedel,
fråga läkaren när och på vilket sätt behandlingen
ska följas upp.
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osäker och visa gärna din läkemedelslista.
Olika läkemedel kan påverka varandra så
att effekten ökar eller minskar, så kallad
läkemedelsinteraktion. Det kan leda till att du
inte får någon effekt mot din sjukdom eller
att du får biverkningar som ibland kan vara
allvarliga. Interaktioner kan även orsakas av
läkemedel som kommer från naturen och av viss
mat, som till exempel grapefrukt.

Miljö och läkemedel
Läkemedel som hamnar i naturen kan innebära
risk för miljöpåverkan. Lämna därför in alla
överblivna läkemedel på apotek. Det gäller även
använda plåster, p-ringar och pulverinhalatorer
eftersom de fortfarande innehåller mycket
läkemedel efter användning.

Läs mer om dina läkemedel
Läkemedelsinteraktion
– flera läkemedel samtidigt
Du ska aldrig ta flera läkemedel utan att först
ha tagit reda på att de går att kombinera.
Fråga din läkare eller på apoteket om du är
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På 1177 Vårdguiden, www.1177.se, kan du
läsa mer om dina läkemedel, till exempel hur
de fungerar och hur de ska tas. På Stockholms
regionala sida på 1177 Vårdguiden kan du också
se om ditt läkemedel finns med på Kloka listan,
www.1177.se/stockholm/klokalistan.
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Frågor om läkemedel
Du kan fråga din läkare eller ditt apotek
om läkemedel. Du kan även ringa
Läkemedelsupplysningen på Läkemedelsverket
som svarar på generella frågor om mediciner,
tfn 0771-46 70 10.
På nedanstående webbsidor finns information
om läkemedel.
www.lakemedelsverket.se
På webbsidan finns bland annat läkemedelsinformation som är
riktad till allmänhet och patienter.

www.1177.se
1177 Vårdguiden är en samlingsplats för information och tjänster
inom hälsa och vård i Sverige.

www.giftinformation.se

Samma verksamma ämne
– olika läkemedelsnamn
Det finns flera företag som tillverkar läkemedel
med samma verksamma ämne, men läkemedlen
kan ha olika namn. Ibland kan läkemedlen bytas
ut på apoteket till det som har lägst pris. Det är
därför bra att veta namnet på det verksamma
ämnet i läkemedlet. Det är Läkemedelsverket som
beslutar om vilka läkemedel som får bytas ut.
På Kloka listan rekommenderas oftast ett
verksamt ämne oavsett vilket namn läkemedlet
har. Till exempel rekommenderas paracetamol
på Kloka listan. Det betyder att alla läkemedel
som innehåller paracetamol rekommenderas,
till exempel Alvedon, Panodil, Paracut och
Paracetamol.

Giftinformationscentralen ger information om förgiftningar av
bland annat läkemedel.
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Är ditt läkemedel med
på Kloka listan?
Titta i vänsterkolumnen för att se om läkemedlet
finns med. Kolumnen är sorterad i alfabetisk
ordning efter läkemedelsnamn. I högerspalten
kan du även se vilket verksamt ämne som ingår.
Kloka listan innehåller läkemedel som
rekommenderas vid vanliga sjukdomar och
som framförallt skrivs ut på vårdcentraler. Den
innehåller även läkemedel som rekommenderas
för specialiserad vård som främst skrivs ut av
andra specialister än allmänläkare. I listan
markeras läkemedel för specialiserad vård med
ett S bredvid läkemedelsnamnet.
Om du hittar ditt läkemedel är det
rekommenderat av Stockholms läns
läkemedelskommitté. Om du inte hittar
läkemedlet kan du prata med din läkare. Det kan
i vissa fall finnas goda skäl att använda andra
läkemedel än de som finns på Kloka listan.
Om du vill läsa mer om en medicin kan du söka
efter den på 1177 Vårdguiden, www.1177.se. Där
finns det information om många av läkemedlen
på Kloka listan.
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Läkemedel på Kloka listan
Läkemedelsnamn

Verksamt ämne

A
Abasaglar

S

Abelonelle 28
Abilify, Abilify Maintena

levonorgestrel + etinylestradiol
S

Acetylsalicylsyra

aciklovir
S

Aclasta
Actilyse

aripiprazol
acetylsalicylsyra

Aciclovir
Acitretin

insulin glargin

acitretin
zoledronsyra

S

Activelle

alteplas
noretisteron + estradiol

Addaven

S

spårämnen

Addens-Kaliumklorid

S

kaliumklorid

Addex-Magnesium

S

magnesiumsulfat

Addex-Natriumklorid

S

natriumklorid

Adoport

S

takrolimus

Adport

S

takrolimus

Adrenalin

adrenalin

Aerius

desloratadin

Airomir

salbutamol

Alenat Veckotablett

alendronat

Alendronat Veckotablett

alendronat

Alfacalcidol

S

alfakalcidol

Alfadil

doxazosin

Alfuzosin

alfuzosin

Allopurinol

allopurinol

Läs mer om ditt läkemedel på www.1177.se
S = Läkemedel för specialiserad vård, se sid 12
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forts.

forts.

Läkemedelsnamn

Verksamt ämne

Läkemedelsnamn

Alpoxen

naproxen

Arixtra

S

fondaparinux

Altermol

kodein + paracetamol

Asacol

S

mesalazin

Alvedon

paracetamol

Atacand Plus

kandesartan + hydroklortiazid

Alvesco

ciklesonid

Atorbir

atorvastatin

Amaryl

glimepirid

Atorvastatin

atorvastatin

Amias

kandesartan

Atrovent, Atrovent Nasal

ipratropium

Amiloferm, Amiloferm mite

hydroklortiazid + amilorid

Avopenin

fenoximetylpenicillin (PcV)

Amimox

amoxicillin

Axura

memantin

amiodaron

Azalia

Amitriptylin

amitriptylin

Azatioprin

Amlodipin

amlodipin

Azithromycin

azitromycin

Amlodistad

amlodipin

Azitromax

azitromycin

Amorolfine

amorolfin

B

Amoxicillin

amoxicillin

Bactrim, Bactrim forte

trimetoprim + sulfametoxazol

Amoxicillin/Clavulanic acid

amoxicillin + klavulansyra

Bamyl

acetylsalicylsyra

Amoxicillin/Klavulansyra

amoxicillin + klavulansyra

Basiron AC

bensoylperoxid

Amiodaron

S

desogestrel
S

azatioprin

Anafranil, Anafranil Retard

S

klomipramin

Behepan

cyanokobalamin

Anastelb

S

anastrozol

Bendroflumetiazid

bendroflumetiazid

levonorgestrel + etinylestradiol

Benferol

anastrozol

Benzylpenicillin

Anoro Ellipta

umeklidinium + vilanterol

Betaklav

amoxicillin + klavulansyra

Antabus

disulfiram

Betametason

betametason

Aotal

akamprosat

Betapred

betametason

darbepoetin alfa

Betnovat

betametason

donepezil

Betolvex

cyanokobalamin

Anastrella 28
Anastrozol

Aranesp

S

S

Aricept

kolecalciferol
S

bensylpenicillin

Arimidex

S

anastrozol

Betolvidon

Aripiprazol

S

aripiprazol

Bicalustad

S

bikalutamid

duloxetin

Bicalutamide

S

bikalutamid

Aritavi
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Verksamt ämne

Läs mer om ditt läkemedel på www.1177.se
S = Läkemedel för specialiserad vård, se sid 12

cyanokobalamin

Läs mer om ditt läkemedel på www.1177.se
S = Läkemedel för specialiserad vård, se sid 12
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Läkemedelsnamn
Biklin

S

Bioclavid
Biquetan

S

Verksamt ämne

Läkemedelsnamn

Verksamt ämne

amikacin

Candesarstad

kandesartan

amoxicillin + klavulansyra

Candesarstad Comp

kandesartan + hydroklortiazid

quetiapin

Candesartan
Candesartan/
Hydrochlorothiazide
Canesten

kandesartan

Canoderm

karbamid

Cardura

doxazosin

Bisomyl

bisoprolol

Bisoprolol

bisoprolol

Bisostad

bisoprolol

Bloxazoc

metoprololsuccinat

Bondil

alprostadil

Botox

S

botulinumtoxin

Bricanyl inj

S

terbutalin

Brilique

S

tikagrelor

Brufen, Brufen Retard

ibuprofen

Buccolam

midazolam

Budenofalk enterokapsel

S

budesonid

Bufomix Easyhaler

budesonid + formoterol

Bundisarin

alfuzosin

Buprefarm

buprenorfin

Bupremyl

buprenorfin

Buprenorphine

buprenorfin

Bupropion

bupropion

Buventol Easyhaler

salbutamol

C
Cabergoline

kabergolin

Calcichew-D3 Citron

kalciumkarbonat + kolekalciferol

Calcipotriol/Betamethasone

kalcipotriol + betametason

Calcitugg
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S

S

kalciumkarbonat

Campral

akamprosat

Candemox Comp

kandesartan + hydroklortiazid

Läs mer om ditt läkemedel på www.1177.se
S = Läkemedel för specialiserad vård, se sid 12

kandesartan + hydroklortiazid
klotrimazol

Carduran

doxazosin

Casodex

S

bikalutamid

Caverject, Caverject Dual

S

alprostadil

Cefadroxil

cefadroxil

Cefotaxim

S

cefotaxim

Ceftazidim

S

ceftazidim

Celebra

celecoxib

Celecoxib

celecoxib

Cetimax

cetirizin

Cetirizin

cetirizin

Champix

vareniklin

Cialis

tadalafil

Cilaxoral

natriumpikosulfat

Cipralex

escitalopram

Ciprofloxacin

ciprofloxacin

Cisordinol-Acutard

S

zuklopentixol

Citanest

S

prilokain

Citodon

kodein + paracetamol

Clarithromycin

klaritromycin

Clindamycin

klindamycin

Cliovelle

noretisteron + estradiol

Läs mer om ditt läkemedel på www.1177.se
S = Läkemedel för specialiserad vård, se sid 12
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Läkemedelsnamn
Clopidogrel
Clopixol-Acutard

S

Cloriocard

Verksamt ämne

Läkemedelsnamn

Verksamt ämne

klopidogrel

Depo-Medrol cum lidokain

metylprednisolon + lidokain

zuklopentixol

Depo-Progevera

medroxyprogesteron

klopidogrel

Depo-Provera

medroxyprogesteron

Cloxacillin

S

kloxacillin

Dequalinium

dekvalinium

Clozapine

S

klozapin

Derinik

pramipexol

kolkicin

Desloratadin

desloratadin

Colrefuz
Concerta

S

metylfenidat

Desogestrel

desogestrel

Confidex

S

koagulationsfaktorer II, VII, IX, X

Detrusitol, Detrusitol SR

tolterodin

Constella

S

linaklotid

Diazepam

diazepam

Cordarone

S

amiodaron

Differin

adapalen

Cortimyk

mikonazol + hydrokortison

Diflucan

flukonazol

Creon 25000, Creon 40000

pankreasenzymer

Digoxin

digoxin

Crestor

rosuvastatin

Dimor

loperamid

Cyklokapron

tranexamsyra

Dipyridamol

dipyridamol

Cyklonova

tranexamsyra

Divisun

kolekalciferol

Cymbalta

duloxetin

Dizminelle

misoprostol

Doktacillin

Cytotec

S

D

ampicillin

Dolcontin

morfin
dekvalinium

Daivobet

kalcipotriol + betametason

Donaxyl

Daktacort

mikonazol + hydrokortison

Donepezil

Dalacin

klindamycin

Dostinex

Dasselta

desloratadin

Dovobet

kalcipotriol + betametason

roflumilast

Doxazosin

doxazosin

Daylette

drospirenon + etinylestradiol

Doxycyklin

doxycyklin

Demoson

mometason

Doxyferm

Denela

lidokain + prilokain

Droperidol

valproinsyra

Duloxetin

duloxetin

metylprednisolon

Duphalac

laktulos

Daxas

Depakine Retard
Depo-Medrol
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drospirenon + etinylestradiol
S

S

S

Läs mer om ditt läkemedel på www.1177.se
S = Läkemedel för specialiserad vård, se sid 12

donepezil
S

kabergolin

doxycyklin
S

droperidol

Läs mer om ditt läkemedel på www.1177.se
S = Läkemedel för specialiserad vård, se sid 12
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Läkemedelsnamn
Duroferon
Durogesic

S

Verksamt ämne

Läkemedelsnamn

järnsulfat

Esidrex

fentanyl

Esmya

E

hydroklortiazid
S

Estradot

ulipristal
estradiol

memantin

Estrelen

pimekrolimus

Etalpha

Eliquis

apixaban

Eusaprim, Eusaprim forte

trimetoprim + sulfametoxazol

Ellaone

ulipristal

Exelon

rivastigmin

Elocon

mometason

Ezetimib

ezetimib

lisdexamfetamin

Ezetrol

ezetimib

Emadine

emedastin

F

Emconcor CHF

bisoprolol

Femanest

estradiol

Emerade

adrenalin

Femasekvens

noretisteron + estradiol

Emla

lidokain + prilokain

Fenoximetylpenicillin

Emovat

klobetason

Fentanyl

Enalapril

enalapril

Ferinject

järnkarboximaltos

Enalapril Comp

enalapril + hydroklortiazid

Finacea

azelainsyra

Enalapril/Hydrochlorothiazide

enalapril + hydroklortiazid

Finail

amorolfin

etanercept

Finasterid

finasterid

kalcipotriol + betametason

Flagyl

sakubitril + valsartan

Florinef

Epiduo

adapalen + bensoylperoxid

Fluconazol

flukonazol

Epipen, Epipen jr

adrenalin

Flukloxacillin

flukloxacillin

Eplerenon

eplerenon

Fluoxetin

fluoxetin

Ebixa
Elidel

Elvanse, Elvanse Vuxen

Enbrel

S

S

S

Enstilar
Entresto
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Verksamt ämne

S

drospirenon + etinylestradiol
S

alfakalcidol

fenoximetylpenicillin (PcV)
S

fentanyl

metronidazol
S

fludrokortison

Eporatio

S

epoetin theta

Flutide Evohaler

flutikason

Equasym Depot

S

metylfenidat

Flutiform

flutikason + formoterol

Ergenyl, Ergenyl Retard

S

valproinsyra

Folacin

folsyra

Ery-Max

erytromycin

Folsyra

folsyra

Escitalopram

escitalopram

Folvidon

folsyra

Läs mer om ditt läkemedel på www.1177.se
S = Läkemedel för specialiserad vård, se sid 12
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Läkemedelsnamn

Verksamt ämne

Läkemedelsnamn

Verksamt ämne

Fosamax Veckotablett

alendronat

Hydrokortison

hydrokortison

Fragmin

dalteparin

I

Frivelle

levonorgestrel

Ibumax

ibuprofen

Fucidin

fusidinsyra

Ibumetin

ibuprofen

Fucithalmic

fusidinsyra

Ibuprofen

ibuprofen

Furadantin

nitrofurantoin

Idilico

sildenafil

Furix

furosemid

Idotrim

trimetoprim

Furosemid

furosemid

Imdur

ganirelix

Imigran inj

S

sumatriptan

Imipenem/Cilastatin

S

imipenem + cilastatin

Fyremadel

S

G
gabapentin

Imodium

loperamid

gentamicin

Imovane

zopiklon

Gestrina

desogestrel

Impugan

Giona Easyhaler

budesonid

Imurel

Glimepirid

glimepirid

Incruse Ellipta

umeklidinium

Glucagon
Glukos Braun
50 mg/ml Na40+K20
Glycophos

glukagon

Inderal

propranolol

glukoslösning + elektrolyter

Indivina

Gabapentin
Gensumycin

S

S
S

Glytrin
Gonal-f

natriumglycerofosfat
glyceryltrinitrat

S

Grepid

follitropin alfa
klopidogrel

H
Heparin

S

heparinnatrium

Heracillin

flukloxacillin

Humalog Mix

insulin lispro

Humira

22

isosorbidmononitrat

S

adalimumab

Humulin NPH

insulin humant

Hydroklortiazid

hydroklortiazid

Läs mer om ditt läkemedel på www.1177.se
S = Läkemedel för specialiserad vård, se sid 12

Inflectra

furosemid
S

azatioprin

medroxyprogesteron + estradiol
S

infliximab

Innohep

tinzaparin

Inolaxol

sterkuliagummi

Inspra

eplerenon

Insulatard

insulin humant

Insulin lispro Sanofi

insulin lispro

Insuman Basal

insulin humant

Intuniv

S

guanfacin

Invicorp

S

aviptadil + fentolamin

Ipratropiumbromid

ipratropium

Ipraxa

ipratropium

Läs mer om ditt läkemedel på www.1177.se
S = Läkemedel för specialiserad vård, se sid 12
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Läkemedelsnamn

Verksamt ämne

Läkemedelsnamn

Verksamt ämne

Ipren

ibuprofen

Konakion Novum

fytomenadion

Isomex

isosorbidmononitrat

Kyleena

levonorgestrel

Isonova

isosorbidmononitrat

Kåvepenin

fenoximetylpenicillin (PcV)

Isoptin Retard

verapamil

L

Isosorbidmononitrat

isosorbidmononitrat

Lacrofarm, Lacrofarm Junior

makrogol + elektrolyter

Ivabradin

ivabradin

Lafunomyl

alfuzosin

J

Laktulos
empagliflozin

Lamotrigin

S

lamotrigin

Jaydess

levonorgestrel

Lantus

S

insulin glargin

K

Lasix Retard

Kairasec

furosemid

kandesartan

Latacomp

S

latanoprost + timolol

Kalcidon

S

kalciumkarbonat

Latanoprost

S

latanoprost

Kalcipos

S

kalciumkarbonat

Latanoprost/Timolol

S

latanoprost + timolol

Kalcipos-D forte

kalciumkarbonat + kolekalciferol

Latiotim

S

latanoprost + timolol

Kalcipotriol/Betametason

kalcipotriol + betametason

Laxabon

S

makrogol + elektrolyter

Kaleorid

kaliumklorid

Laxido Apelsin, Laxido Junior

makrogol + elektrolyter

Kaliumklorid

kaliumklorid

Laximyl

makrogol + elektrolyter

Kandrozid

kandesartan

Laxiriva

makrogol + elektrolyter

Kenacort-T

triamcinolonacetonid

Lecrolyn, Lecrolyn Sine

natriumkromoglikat

quetiapin

Lederlon

triamcinolonhexacetonid

Ketokonazol

ketokonazol

Lederspan

Klacid

klaritromycin

Lemilvo

Klaximol

amoxicillin + klavulansyra

Lergigan comp

Klomentan

losartan

Letrozol

S

letrozol

Klomentan Comp

losartan + hydroklortiazid

Leuprorelin

S

leuprorelin

klomipramin

Leuprostin

S

leuprorelin

Kolestyramin

kolestyramin

Levaxin

levotyroxin

Kolkicin

kolkicin

Leverette

levonorgestrel + etinylestradiol

Ketipinor

Klomipramin

24

laktulos

Jardiance

S

S
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triamcinolonhexacetonid
S

aripiprazol
prometazin + koffein + efedrin
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forts.

forts.

Läkemedelsnamn

Verksamt ämne

Läkemedelsnamn

Levetiracetam

S

levetiracetam

Matrifen

s

fentanyl

Levocar

S

levodopa + karbidopa

Medanef

s

metylfenidat

Levodonna

levonorgestrel

Medikinet

s

metylfenidat

Levodopa/Benserazid

levodopa + benserazid

Melatonin

Levonorgestrel

levonorgestrel

Memantin

Linatil comp

enalapril + hydroklortiazid

Menopur

Lipistad

atorvastatin

Mentixa

Lipitor

atorvastatin

Meronem

s

meropenem

litium

Mesasal

s

mesalazin

Loceryl

amorolfin

Metformin

Locoid

hydrokortisonbutyrat

Methergin

s

metylergometrin

Lomudal

natriumkromoglikat

Methotrexate

s

metotrexat

Loperamid

loperamid

Methylphenidate

s

metylfenidat

Losarstad

losartan

Metoclopramide

Losarstad Comp

losartan + hydroklortiazid

Metoject, Metojectpen

Losartan

losartan

Metomylan

Losartan/Hydrochlorothiazide

losartan + hydroklortiazid

Metoprolol

progesteron

Metotab

s

metotrexat

Lymecycline

lymecyklin

Metronidazole

s

metronidazol

Lymelysal

lymecyklin

Microlax

Lithionit

Lutinus

S

S

melatonin
memantin
s

menotropin
memantin

metformin

metoklopramid
s

metotrexat
metoprololsuccinat
metoprololsuccinat

laurylsulfat

M

Midazolam

s

midazolam

Madopar, Madopar Depot,
Madopar Quick
Madopark, Madopark Depot,
Madopark Quick
Marbodin

levodopa + benserazid

Mifegyne

s

mifepriston

levodopa + benserazid

Mimpara

memantin

Miniderm

losartan + hydroklortiazid

Mini-Pe

levetiracetam

Minprostin

Marozid
Matever

s

Mildison Lipid

Mirapexin

26

Verksamt ämne
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hydrokortison
s

cinakalcet
glycerol
noretisteron

s

dinoproston
pramipexol
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forts.

forts.

Läkemedelsnamn

Verksamt ämne

Läkemedelsnamn

Verksamt ämne

Mirena

levonorgestrel

Novofem

noretisteron + estradiol

Mirtazapin

mirtazapin

Novomix

insulin aspart

Mirtin

mirtazapin

Novonorm

repaglinid

Mometason

mometason

Novorapid

insulin aspart

Mommox

mometason

Nuvaring

etonogestrel + etinylestradiol

Montelukast

montelukast

Nystatin

nystatin

Morfin
Movicol, Movicol Junior
Neutral
Movprep

morfin

Nystimex

nystatin

makrogol + elektrolyter

O

s

makrogol + elektrolyter

S

desmopressin

S

Multaq

s

dronedaron

Olimel, Olimel perifer

Mycophenolate mofetil

s

mykofenolatmofetil

Omecat

estradiol
aminosyralösning, fettemulsion,
glukos + elektrolyter
omeprazol

Moxalole

makrogol + elektrolyter

N

Oestring

Omeprazol

omeprazol

Naltrexon

naltrexon

Omestad

omeprazol

Naproxen

naproxen

Omezolmyl

omeprazol

Nasonex

mometason

Omnicol

makrogol + elektrolyter

Natriumbikarbonat

natriumvätekarbonat

Onbrez Breezhaler

indakaterol

Nebido

S

testosteron

Ondansetron

S

ondansetron

Neotigason

S

acitretin

Ontruzant

S

trastuzumab

Nexplanon

etonogestrel

Oparap

Niferex

ferroglycinsulfat

Oprymea

Nitrofurantoin

nitrofurantoin

Optimol

Nitrolingual

glyceryltrinitrat

Oralin

tamoxifen

Orgalutran

Noresmea

noretisteron + estradiol

Orivast

rivastigmin

Normorix, Normorix mite

hydroklortiazid + amilorid

Orudis Retard

ketoprofen

Norspan

buprenorfin

Ovesterin

Norvasc

amlodipin

Ovitrelle

Nolvadex

28

Octostim

S
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paracetamol
pramipexol
S

timolol
sertralin

S

ganirelix

estriol
S

koriongonadotropin alfa
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forts.

forts.

Läkemedelsnamn

Verksamt ämne

Läkemedelsnamn

Ovixan

mometason

Pravidel

S

bromokriptin

Oxascand

oxazepam

Praxbind

S

idarucizumab

Oxikodon Depot

oxikodon

Prednisolon

prednisolon

Oxycodone

oxikodon

Primolut-Nor

noretisteron

Oxycontin

oxikodon

Primperan

metoklopramid

Oxynorm

oxikodon

Prionelle, Prionelle 28

oxytocin

Procoralan

Oxytocin

S

P

levonorgestrel + etinylestradiol
S

ivabradin

Prolia

denosumab

Palladon

S

hydromorfon

Prometax

rivastigmin

Pamidronatdinatrium

S

pamidronsyra

Pronaxen

naproxen

Pamifos

S

pamidronsyra

Propavan

propiomazin

Pamol

paracetamol

Propranolol

Panocod

kodein + paracetamol

Prostinfenem

S

karboprost

Panodil

paracetamol

Protopic

S

takrolimus

Paracetamol

paracetamol

Provera

Paracetamol/Kodein

kodein + paracetamol

Q

Paracut

paracetamol

Questran, Questran Loc

Parapo

paracetamol

Quetiapin

bromokriptin

R

pivmecillinam

Ramipril

ramipril

mesalazin

Recikalc-D forte

kalciumkarbonat + kolekalciferol

ekonazol + triamcinolon

Renitec

enalapril

piperacillin + tazobaktam

Renitec comp

Plavix

klopidogrel

Renvela

Postafen

meklozin

Repaglinid

Postinor

levonorgestrel

Resonium

S

polystyrensulfonat

Pradaxa

dabigatran

Rhophylac

S

immunoglobulin anti-D

Pramipexol

pramipexol

Rigevidon 28

Parlodel

S

Penomax
Pentasa

S

Pevisone
Piperacillin/Tazobactam

30

Verksamt ämne

S
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propranolol

medroxyprogesteron
kolestyramin
S

quetiapin

enalapril + hydroklortiazid
S

sevelamer
repaglinid

levonorgestrel + etinylestradiol
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forts.

Läkemedelsnamn

Verksamt ämne

Läkemedelsnamn

Verksamt ämne

rivastigmin

Sinemet

levodopa + karbidopa

Ringer-Acetat

S

balanserad elektrolytlösning

Singulair

montelukast

Risperdal, Risperdal Consta

S

risperidon

Skinoren

azelainsyra

Risperidon

S

risperidon

Solona

Rispolept Consta

S

risperidon

Solu-Cortef

S

hydrokortison

Ritalin

S

metylfenidat

Solu-Medrol

S

metylprednisolon

Ritalina

S

metylfenidat

Soluvit

S

vitaminer

Rivastor

rivastigmin

Soolantra

ivermektin

Rosuvastatin

rosuvastatin

Sparkal, Sparkal mite

hydroklortiazid + amilorid

Rozex

metronidazol

Spektramox

amoxicillin + klavulansyra

Spiriva Respimat

tiotropium
spironolakton

Rigmin

S
Salbutamol

salbutamol

Spironolakton

Salmeterol/Fluticasone

flutikason + salmeterol

Stesolid

mesalazin

Strattera

Salures

bendroflumetiazid

Sumatriptan

Saroten

amitriptylin

Suscard

Selexid

pivmecillinam

Synarel

S

nafarelin

Seloken ZOC

metoprololsuccinat

Synarela

S

nafarelin

Seretide Evohaler

flutikason + salmeterol

T

salmeterol

Tadalafil

quetiapin

Takrolimus

S

takrolimus

Sertralin

sertralin

Tambocor

S

flekainid

Sertrone

sertralin

Tamoxifen

S

tamoxifen

sevelamer

Tapin

lidokain + prilokain

Sifrol

pramipexol

Tegretal Retard

karbamazepin

Sildenafil

sildenafil

Tegretol, Tegretol Retard

karbamazepin

Simidon

simvastatin

Tenutex

bensylbensoat + disulfiram

Simvastatin

simvastatin

Terbinafin

terbinafin

Salofalk

S

Serevent Evohaler
Seroquel Depot

Sevelamer

32

flukonazol

S

S
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diazepam
S

atomoxetin
sumatriptan
glyceryltrinitrat

tadalafil
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forts.

forts.

Läkemedelsnamn

Verksamt ämne

Läkemedelsnamn

Terbisil

terbinafin
oxytetracyklin + hydrokortison +
polymyxin B
lymecyklin

Ultibro Breezhaler

Terracortril med polymyxin B
Tetralysal
Thacapzol

S

tiamazol

Thiamazole

S

tiamazol

Tiacur

tiamin

Tikacillin

fenoximetylpenicillin (PcV)

Timolol

S

timolol

Timosan

S

timolol

Tiotil

S

propyltiouracil

Tolterodin

tolterodin

Topiramat

S

topiramat

Toradol

S

ketorolak

Tostran

S

testosteron

Tostrex

S

testosteron

Toujeo

S

insulin glargin

Tractocile

S

atosiban

Trandate

S

labetalol

Tranexa

tranexamsyra

Tranexamsyra

tranexamsyra
umeklidinium + vilanterol +
flutikasonfuroat
ramipril

Trelegy Ellipta
Triatec
Trica
Tridepos
Trileptal

34

S

triamcinolonhexacetonid
alendronat + kalciumkarbonat +
kolekalciferol
oxkarbazepin

Trimetoprim

trimetoprim

Trombyl

acetylsalicylsyra
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Verksamt ämne

U
indakaterol + glykopyrron

Ursochol

S

ursodeoxicholsyra

Ursodeoxicholsyra

S

ursodeoxicholsyra

Ursofalk

S

ursodeoxicholsyra

Ursosan

S

ursodeoxicholsyra

V
Vagifem

estradiol

Valaciclovir

valaciklovir

Valtrex
Vancomycin

valaciklovir
S

vankomycin

Venofer

järnsackaros

Ventoline

salbutamol

Viagra

sildenafil

Vialerg

cetirizin

Victoza

liraglutid

Vinelle

desogestrel

Vistaprep

S

makrogol + elektrolyter

Vitalipid Adult

S

vitaminer

W
Waran

warfarin

Warfarin

warfarin

Wartec

podofyllotoxin

X
Xalatan

S

latanoprost

Xalcom

S

latanoprost + timolol

Xamiol
Xatabloc

kalcipotriol + betametason
S

latanoprost + timolol
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forts.

Läkemedelsnamn

Verksamt ämne

Xatral OD
Xifaxan

alfuzosin
S

rifaximin

Xylocain

lidokain

Xylocain adrenalin

lidokain + adrenalin

Xyloproct

lidokain + hydrokortison

Z
Zarelle

desogestrel

Zoely
Zofran

nomegestrol + estradiol
S

ondansetron

Zoledronic acid

zoledronsyra

Zoledronsyra

zoledronsyra

Zoloft
Zometa

sertralin
S

zoledronsyra

Zomig Nasal

zolmitriptan

Zopiklon

zopiklon

Zoriaxiol

kalcipotriol

Zovirax

aciklovir

Zyban

bupropion

Zyclara

imikvimod

Zyloric

allopurinol
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Kloka listan
– trygga och smarta läkemedelsval av
oberoende läkemedelsexperter

Kloka listan för patienter finns även
på www.1177.se/stockholm/klokalistan.
Kloka listan kan beställas kostnadsfritt.
E-post: klokalistan.hsf@sll.se
Telefon: 08-123 186 96

