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Syftet med dokumentet 
Att beskriva hur Bakgrundsmaterialet är uppbyggt för att underlätta för  
användaren i och med övergången till det digitala formatet 2023.

Bakgrund – Vad är Skånelistan?
Skånelistan är en förteckning över rekommenderade läkemedel  
för behandling av vanliga kliniska tillstånd. 

I Bakgrundsmaterialet till Skånelistan motiveras valen.

Läkemedelsrådet och dess LAG läkemedel (arbetsgrupper) ansvarar  
för framtagande, innehåll och granskning av Skånelistan med  
tillhörande Bakgrundsmaterial.

http://www.skane.se/skanelistan


Skånelistan och Bakgrundsmaterialet – Startsidan

På startsidan finns allt material relaterat till Skånelistan:

• Rekommendationslistorna (Skånelistan, Antibiotikaval, Sjuksköterskor/
barnmorskor och Munhålans sjukdomar med flera).

• Förord till Bakgrundsmaterialet som beskriver urvalskriterier med mera.

• Förändringar och budskap, inklusive Nytt på Skånelistan.

• Kvalitetsmål samt Goda råd är inte dyra.

• Riktlinje som beskriver principer för revideringar.

• Läsanvisningar.

• Övriga broschyrer (bland annat Goda läkemedelsråd för sköra äldre).



Hur är Bakgrundsmaterialet uppbyggt?

Kapitel

Avsnitt

Fördjupning

• Kapitel (till exempel ”Hjärt- och kärlsjukdomar”) med avsnitt (till exempel
”Hypertoni”)  i vänsterkolumnen, i bokstavsordning.

• ”Goda råd är inte dyra” – inleder varje kapitel.

• Gemensamma och återkommande rubriker i alla kapitel för bättre översikt
och ökad igenkänning.

• Fördjupningar för att underlätta läsbarhet – finns även sammanfattade sist i
varje kapitel.



Hur är Bakgrundsmaterialet uppbyggt?

• Varje avsnitt inleds med Skånelistans rekommenderade preparat i en tabell.

• För regler kring utbyte av läkemedel hänvisas till TLV och Läkemedelsverket.

• Riskläkemedel för äldre markeras med

• Varje avsnitt inleds med Skånelistans rekommenderade preparat i en tabell.

• För regler kring utbyte av läkemedel hänvisas till TLV och Läkemedelsverket.

• Riskläkemedel för äldre markeras med 75+

Behandling/tillstånd: 
Beskriver indikation eller preparatgrupp.

Substans: 
Vilken/vilka substanser som rekommenderas.

Preparat/generika: 
För generiskt utbytbara preparat rekommenderas generellt enbart substansen. 
Preparat anges antingen då generika ej inns eller då preparatnamnet antas 
ges en tydligare vägledning.
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Hur är Bakgrundsmaterialet uppbyggt? – Rubrikexempel

Terapiråd
Beskriver övergripande hur tillståndet behandlas.

Exempel,  ”Depression”:

Läkemedelsbehandling:
Beskriver vilka läkemedel som rekommenderas, (med förstahands- och andra-
handsval av läkemedel).

Exempel,  ”Depression”:



Hur är Bakgrundsmaterialet uppbyggt? – Rubrikexempel

Läkemedelsgrupper
Innehåller fördjupning om preparatgrupperna (t ex SSRI, SNRI, DNRI, TCA)

Exempel,  ”Depression”:

Särskilda överväganden
Beskriver situationer att beakta vid behandling, vissa kontraindikationer och 
försiktighet med behandling samt stöd för utsättning av läkemedel.

Exempel,  ”Depression”:



Det finns flera sätt att nå Skånelistan  
och Bakgrundsmaterialet:

• Sidan för Skånelistan, skane.se/skanelistan Skånelistan –  
Vårdgivare Skåne (skane.se) 

• Sidan för Vårdriktlinjer Vårdriktlinjer – Vårdgivare Skåne (skane.se)

• Länk från Läkemedelsbehandling i berörd AKO Skåne riktlinje  
(till exempel Hypertoni)

• Sökning via sökmotor

• Direktlänk från PMO via ”Upplysningar”

Flera olika ingångar till Skånelistan

https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/skanelistan
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/skanelistan
https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/
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