
Regionshuset

Viborg

Regionssekretariatet

Skottenborg 26

Postboks 21
DK-8800 Viborg

Tel. +45 7841 0000

kontakt@rm.dk

www.rm.dk

 

Dato 08-12-2015

Sagsnr. 0-3-1-13

Side 1

 

Kommissorium 

 

for 

 

det midlertidige udvalg vedrørende medicin 

 
 
Udvalget er nedsat i henhold til beslutningen på møde i regionsrådet 
den 16. december 2015 og skal fungere i perioden fra den 1. januar 
2016 til den 31. december 2017. 
 
Udvalget har følgende medlemmer:   
 

Formand  Henrik Fjeldgaard (A)                    
Næstformand: Aleksander Aagaard (V)                
Medlemmer:  Lone Langballe (O) 
  Steen Jakobsen (V) 
  Ove Nørholm (C)    
  Birgitte Svenningsen (A)                      
  Lene Fruelund (Ø) 
               
Fra administrationen deltager sygehusapoteker Henny Jørgensen, 
Hospitalsapoteket og kontorchef Flemming Bøgh, 
Sundhedsplanlægning. Der kan være yderligere ad hoc deltagelse fra 
administrationen. Udvalget kan invitere andre personer, herunder 
andre regionsrådsmedlemmer til at deltage, når det er ønskeligt af 
hensyn til en sags oplysning.  
 
Udvalgets formål 

Udvalgets overordnede formål er at følge udviklingen på området tæt  
og komme med anbefalinger om den overordnede håndtering af 
medicinområdet i Region Midtjylland. Herunder anbefalinger om 
forbedring af regionens styringsgrundlag f.eks. gennem bedre data 
om anvendelse af medicin, sporing og effekt gennem medicin.  
 
I økonomiaftalen for 2016 er det aftalt, at der nedsættes en 
arbejdsgruppe mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Danske 
Regioner, som belyser ovenstående temaer. Det forventes, at 
arbejdsgruppen færdiggør arbejdet i januar 2016. Det midlertidige 
udvalg vil tage afsæt i arbejdsgruppens anbefalinger.  
 
Udvalgets opgave 

Hvert møde i det midlertidige udvalg vil have et tema, som skal give 
udvalget et indblik i en række aktuelle indsatser og problematikker på 
medicinområdet. Disse temaer vil være: 
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• Introduktion til medicinområdet - besøg på Hospitalsapoteket. 
• KRIS og RADS. Regionale retningslinjer for monitorering. 
• Udbud. 
• Fællesmøde med det midlertidige udvalg vedrørende kræft. 
Tema: Prioritering af medicin. 

• Brug af patientens sædvanlige egen medicin under 
indlæggelse og kvalitet i sektorovergange. 

• Polyfarmaci og instrumenter for at styre praksis. 
• Sepsis målinger og antibiotika forbrug. 
• AK behandling og vaccinationer, HPV. 
 

På baggrund af oplæg og debat på det enkelte møde kan udvalget 
udforme en eller flere anbefalinger for det pågældende område.  
 

Udvalgets arbejdsform 
Udvalget udøver sin virksomhed i henhold til den af regionsrådet 
vedtagne standardforretningsorden for særlige udvalg.  
 
Udvalget holder 6-8 møder i funktionsperioden. 
 
Udvalget kan efter behov afholde fællesmøder med de øvrige 
midlertidige udvalg eller det rådgivende udvalg vedrørende 
hospitalsområdet. 
 
Møderne foregår på skiftende lokaliteter.  
 
Udvalgets afrapportering 
Udvalget afrapporterer sine anbefalinger på et temamøde i 
regionsrådet i efteråret 2017.  
 
Sekretariatsbetjening 
Det midlertidige udvalg vedrørende medicinområdet 
sekretariatsbetjenes af Regionssekretariatet.  
 

 
 


