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Side 1 

 

Kommissorium for arbejdsgruppen på 

medicindataområdet i Region Midtjylland 
 

Baggrund 

Udgangspunktet for nedsættelse af en arbejdsgruppe på 

medicindataområdet i Region Midtjylland er det uudnyttede potentiale, 

som vurderes at være i de betydelige datamængder, som er og til 

stadighed genereres på medicinområdet.  

 

Siden etablering af et nyt regionalt datavarehus i 2014, hvormed medicindata blev 

tilgængelige i en interface database, er der genereret flere lovende prototype-rapporter på 

medicinområdet. Det vurderes dog, at medicindata rummer yderligere potentiale i relation til 

kvalitetssikring, f.eks. i forhold til afdækning og minimering af utilsigtede hændelser og 

fejlmedicinering samt effektivisering af medicinforbrug-monitoreringen.  

 

Formål 

Arbejdsgruppen nedsættes for halvandet år og har til opgave at skabe 

overblik over og beskrive medicindata, herunder kortlægge til hvilke formål 

medicindata kan og må anvendes. Formålet hermed er, at der løbende kan 

sikres hensigtsmæssig prioritering samt koordinering og fremdrift af 

igangværende initiativer og projekter på medicindataområdet i Region 

Midtjylland.  

Den overordnede ambition er, at arbejdsgruppens virke bidrager til at sikre mere effektive og 

valide medicindataløsninger, der muliggør datastøttet kvalitetssikring og økonomistyring.   

Således indgår effektive løsninger på medicindataområdet som et tiltag i fht. at sikre, at de 

vedtagne sparemål indfries.   

 

Ansvarsområder/opgaver 

Arbejdsgruppen skal arbejde for at etablere nem adgang til effektive medicindataløsninger ved 

at sikre: 

 Kortlægning af igangværende initiativer og projekter på medicindataområdet – 

herunder identifikation af delprojekter, som skal referere til arbejdsgruppen, 

udpegning af projektejere/ansvarlige samt status på igangsatte projekter/initiativer.  

 Initiere nye initiativer/delprojekter, som vurderes at kunne medvirke til at sikre 

effektive medicindataløsninger.  

 Systematisk opfølgning på igangsatte projekter mhp. kontinuerlig fremdrift. 

 Løbende koordinering mellem projekter/initiativer og projektansvarlige med oplagte 

snitflader.  

 Fortløbende prioritering og retningsanvisning af projekter på medicindataområdet.    

 Informering og rådgivning af ledelsessystemet og andre relevante parter i sager, der 

vedrører medicindata. 

 Systematisk opfølgning på nationale og tværregionale tiltag, der kan have indflydelse 

på medicindataområdet i Region Midtjylland samt identificere og kvalificere nye input 

til de nationale og tværregionale tiltag.  

  

Samarbejde 

Arbejdsgruppen på medicindataområdet i Region Midtjylland samarbejder regionalt med 

relevante parter, heriblandt Den Regionale Lægemiddelkomite (RLK), herunder regionens 

analysegruppe på medicinområdet, den regionale Business Intelligence-enhed, regional og 

lokale Sundheds-IT, Hospitalsapoteket, lokale medicineringsråd, Lederforum for Kvalitet og 

mailto:sidjee@rm.dk


 

 

 

Side 2 

Strategisk Sundhedsledelsesforum, m.fl. Nationalt og tværregionalt samarbejdes med bl.a. 

Danske Regioner, herunder Regionernes Sundheds-IT (RSI), Institut for Rationel 

Farmakoterapi (IRF), RADS, KRIS (pr. 1.1.2017 Medicinrådet), Tværregionalt Forum for 

Koordinering af Medicin, Tværregionale Lærings- og Kvalitetsteams og Regionernes 

lægemiddelorganisation Amgros.  

 

Specifikt om relationen mellem arbejdsgruppen og Den Regionale Lægemiddelkomite 

samt analysegruppen 

Analysegruppen under Den Regionale Lægemiddelkomite har som hovedformål at sikre en 

målrettet og handlingsorienteret monitorering og analyse af lægemiddelforbruget i Region 

Midtjylland indenfor primær- og sekundærsektor samt det tværsektorielle område. Dette mhp. 

at iværksætte adfærdsregulerende indsatser, når det er nødvendigt af hensyn til kvalitet 

og/eller økonomi. På baggrund heraf kan analysegruppen bl.a. levere input og specifikke 

forespørgsler til arbejdsgruppen ved behov for konkret rapportudvikling mv. Udgangspunktet 

er således, at arbejdsgruppen på medicindataområdet skal medvirke til, at Den Regionale 

Lægemiddelkomite og analysegruppen har let tilgængelig adgang til relevante medicindata.    

 

Arbejdsgruppens sammensætning 

Lægefaglig direktør (formand) 

2-3 hospitalsledelsesrepræsentanter 

En ledelsesrepræsentant fra Koncern Kvalitet 

En repræsentant fra Hospitalsapoteket  

1-2 repræsentanter fra Business-Intelligence-enheden (herunder en med indgående kendskab 

til dataemnet medicin) 

En repræsentant fra Patientjournal-produkter 

En repræsentant fra EPJ-implementeringsgruppen 

En erfaren analytiker med kendskab til medicindataområdet 

En repræsentant fra analysegruppen  

1-2 repræsentanter fra Sundhedsplanlægning 

 

Reference 

Arbejdsgruppen på medicindataområdet i Region Midtjylland nedsættes af og refererer til 

Klinikforum. 

 

Sekretariat 

Sekretariatsbetjeningen af arbejdsgruppen på medicindataområdet varetages af 

Sundhedsplanlægning. Sekretariatet har til opgave at understøtte arbejdet i arbejdsgruppen 

gennem udarbejdelse af mødeindkaldelser, dagsordner og referater, samt at være bindeled til 

interne og eksterne samarbejdspartnere. Sekretariatet er tovholder på alle henvendelser til og 

fra arbejdsgruppen.  

 

Mødekadence 

Der afholdes møder 4-5 gange årligt. Mødeplan forefindes på regionens intranet. 

 

 

 

 


