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Kommissorium for Den Regionale
Lægemiddelkomité (RLK) i Region Midtjylland

Den Regionale Lægemiddelkomite i Region Midtjylland nedsættes af
og refererer til Klinikforum.
Arbejdet i Den Regionale Lægemiddelkomite understøttes løbende
ved levering af monitorering og analyser på medicinområdet. Dette
arbejde sker med afsæt i Analysegruppen på medicinområdet.
Den Regionale Lægemiddelkomite arbejder sammen med
Sundhedsplanlægning, Koncern Kvalitet, Klinisk Farmakologisk
Afdeling og Hospitalsapoteket om implementering af indsatser.
Målsætning
Den Regionale Lægemiddelkomite træffer strategiske beslutninger på
lægemiddelområdet i Region Midtjylland med henblik på at udvikle
området og sikre ensartet og patientsikker brug af lægemidler på
hospitaler og på praksisområdet. Det sker ved en afvejning af
behandlingseffekter, bivirkninger og patientsikkerhed i forhold til
økonomi.
Målet er endvidere at sikre ensartet brug af lægemidler i de to
sektorer med henblik på sammenhængende patientforløb.
Desuden er målet at initiere og vedligeholde politikker og regionale
retningslinjer udarbejdet af specialerådene eller nedsatte
arbejdsgrupper.
Endvidere skal Den Regionale Lægemiddelkomité bidrage til effektiv
implementering af og opfølgning på nationale og regionale
behandlingsvejledninger i samarbejde med klinikere.
I lægemiddelkomitéens arbejde inddrages sundhedsøkonomiske
analyser af medicinområdet i det samlede sundhedsvæsen.
Der kan være særlige situationer, hvor anbefalinger fra RLK kræver
en stor ledelsesopbakning, fx i forbindelse med prioritering af
lægemidler/behandlinger eller til støtte af nødvendige indsatser.
Udvalgte sager, der behandles i RLK, kan efterfølgende behandles i
Klinikforum, i samarbejdsudvalget for almen praksis og/eller i
samarbejdsudvalget for speciallæger.
Hvornår en sag efterfølgende skal behandles i et andet forum afklares
af administrationen.
Opgaver
Den Regionale Lægemiddelkomité har følgende opgaver:
Regionale retningslinjer
I Region Midtjylland skal der være en opdateret fælles regional
rekommandationsliste, herunder en regional basisliste til brug i
primærsektoren. Basislisten er en delmængde af
rekommandationslisten.
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Der skal være fælles retningslinjer for medicinering på hospitalerne,
og der skal være vejledninger i ordination af lægemidler til brug for
praksisområdet.
Den Regionale Lægemiddelkomité skal udarbejde regionale
behandlingsvejledninger i nødvendigt omfang, og komiteen skal sikre
deltagelse i udarbejdelse og organisering af nationale retningslinjer
via eksempelvis Medicinrådet.
”Det vågne øje” - Monitorering af medicinforbrug i regionen
Medicinforbruget på hospitalerne og praksisområdet monitoreres
løbende. Der holdes et særligt øje med medicinforbruget i forhold til
rekommandations- og basislister samt i forhold til vedtagne
anbefalinger/retningslinjer og indsatser.
Medicindata
Lægemiddelkomitéen skal arbejde for at understøtte arbejdet med
kvalitet på medicinområdet ved at tilvejebringe opdaterede relevante
data, der kan anvendes i det kliniknære arbejde med at forbedre
medicineringen.
Indsatser på andre konkrete områder
Den Regionale Lægemiddelkomite iværksætter indsatser på andre
konkrete områder med henblik på at forbedre kvalitet og økonomi,
f.eks. vedr. særlig dyr medicin, sektorovergange,
medicingennemgang, afhængighedsskabende medicin samt
polyfarmaci.
Rådgivning
Den Regionale Lægemiddelkomité fungerer som en faglig
rådgivningsgruppe på medicinområdet og rådgiver direktionen,
Klinikforum, de enkelte hospitaler, praksisområdet, private apoteker
og evt. patienter og borgere.
Formidling
Den Regionale Lægemiddelkomité udarbejder målrettet formidling om
komiteens arbejde. Det indgår heri, at der i forbindelse med
implementering af behandlingsvejledninger på hospitaler og på
praksisområdet kan afholdes undervisning og
efteruddannelsesaktiviteter.
Samarbejde
Den Regionale Lægemiddelkomite samarbejder regionalt med
relevante parter, fx Styrelsen for Patientsikkerhed , specialerådene,
PLO-Midtjylland, private apoteker, Lederforum for Kvalitet og
Strategisk Sundhedsledelsesforum.
På det nationale niveau samarbejder komiteen med fx
Sundhedsstyrelsen, Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF),
Medicinrådet, Regionernes lægemiddelorganisation AMGROS og andre
regioners lægemiddelkomiteer.
Den Regionale Lægemiddelkomité inddrages i forbindelse med
indførelse af IT, fx det Fælles Medicinkort og EPJ.
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Sammensætning
Lægefaglig direktør (Formand)
Overlæge i klinisk farmakologi (Næstformand)
Lægefaglig direktør fra et større hospital
Lægefaglig direktør med funktion i Medicinrådet
Ledende overlæger fra de resterende hospitalsenheder, som ikke er
repræsenteret under øvrige medlemmer
Overlæge fra Psykiatrien
Hospitalsapotekeren, Hospitalsapoteket Region Midtjylland
Repræsentant fra hospitalsapoteket Region Midtjylland
Ledende sygeplejerske fra en stor medicinforbrugende afdeling
2 praktiserende læger (1 repræsentant udpeget af PLO-Midtjylland og
praksiskoordinatoren på medicinområdet)
Repræsentant for de praktiserende speciallæger (udpeget af FAPSMidtjylland)
Repræsentant fra Sundhedsplanlægning
Repræsentant fra Koncern Kvalitet, som er ansvarlig for
implementering på praksisområdet
Der udpeges suppleanter. Ved fravær indkaldes suppleanterne.
I forbindelse med særlige sager kan ad hoc inviteres personer med
særlig ekspertise, f.eks. formænd for specialerådene, privat apoteker
eller repræsentanter fra kommunerne.
Habilitet
Ved indtrædelse i Den Regionale Lægemiddelkomité udfylder
medlemmer og suppleanter en habilitetserklæring.
Sekretariat
Sekretariatsbetjeningen af Den Regionale Lægemiddelkomité
varetages af Sundhedsplanlægning. Sekretariatet har til opgave at
understøtte arbejdet i RLK gennem udarbejdelse af dagsorden og
referater, samt at være bindeled til interne og eksterne
samarbejdspartnere.
Sekretariatet er tovholder på alle henvendelser til og fra RLK og skal
desuden sikre at der sker en tæt koordinering af og opfølgning på
opgaverne i RLK i forhold til Analysegruppen på medicinområdet,
Hospitalsapoteket, Koncern Kvalitet, Klinisk Farmakologisk Afdeling
og nedsatte arbejdsgrupper.
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