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Region Hovedstadens
Lægemiddelkomitesystem

Komitesystemet består af:
•
•

Region Hovedstadens Lægemiddelkomité (RLK)
Hospitalernes lokale Lægemiddelkomiteer (LLK) inkl. psykiatrien og Region
Hovedstadens Akutberedskab.

Region Hovedstadens Lægemiddelkomite
Komiteens arbejde omfatter hospitalerne, psykiatrien, praksissektoren, og Region
Hovedstadens Akutberedskab.
Formål
Komiteens overordnede formål er at:
• bidrage til at lægemidler anvendes ensartet og på et farmakologisk og økonomisk
rationelt grundlag
• bidrage til at forbedre kontinuitet og sikkerhed i alle led af medicineringsprocessen
og på tværs af sektorer
• overvåge udviklingen i regionens lægemiddelforbrug og udgifterne hertil
• Understøtte implementering og monitorere efterlevelse af vejledninger fra
Medicinrådet
• servicere Region Hovedstaden i spørgsmål om lægemidler, herunder at
nedsætte ad-hoc udvalg til løsning af specifikke, lægemiddelrelaterede
problemstillinger
Komiteen refererer til Region Hovedstadens Koncerndirektion.
Opgaver
1. Det er Region Hovedstadens Lægemiddelkomites opgave at understøtte, at lægemidler
anvendes ensartet og rationelt, bl.a. ved at:
udarbejde og udgive en fælles, smal rekommandationsbog gældende
for hospitalssektoren inkl. psykiatrien og Region Hovedstadens
Akutberedskab
sikre at Medicinfunktionens Basisliste for almen praksis er fagligt
forankret til hospitalerne
udarbejde og vedligeholde regionale og tværregionale vejledninger for
medicinområdet
sikre vurdering og formidling af relevante informationsmaterialer
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-

-

vedrørende brug af lægemidler til hospitalerne som fx
sikkerhedsadvarsler (i samarbejde med Kvalitet og Patientsikkerhed i
Sundhedsvæsenet (KIS))
udpege tværsektorielle indsatsområder
implementere og monitorere at Medicinrådets anbefalinger efterleves
bidrage med faglig rådgivning af hospitaler i forbindelse med ibrugtagning af
lægemidler, som ikke er godkendt som standardbehandling af Medicinrådet herunder
eksperimentelle lægemidler (Task Force for Rationel Medicinanvendelse – se særskilt
kommissorium)
bidrage til at kvalificere den regionale budgetproces.

2. At understøtte dokumentation, kvalitet og sikkerhed i medicineringsforløbet, bl.a. ved at:
-

medvirke til at sikre overensstemmelse mellem vejledninger på
medicinområdet og kommunikations- og støttesystemer
overvåge og vurdere regionens samlede lægemiddelforbrug med henblik på
opnåelse af rationel farmakoterapi
bidrage til udarbejdelse, vedligehold og efterlevelse af tværgående
vejledninger
følge industriens aktivitet på hospitalerne

3. At understøtte implementering af anbefalinger, bl.a. ved i samarbejde
med Klinisk Farmakologisk afd., BFH, at.:
formidle viden om lægemidler
medvirke til koordineret udvikling af skriftligt informationsmateriale om
lægemidler til patienter, personale og praktiserende læger
fremme og medvirke til undervisning af forskellige faggrupper indenfor området
udarbejde handlingsplan, herunder mål for det kommende års indsatser
Sammensætning.
Koncerndirektionen udpeger komiteens formandskab (formand og næstformand).
Den regionale Lægemiddelkomité består af:
• En vicedirektør (formand)
• En faglig repræsentant fra hver af de 8 lokale lægemiddelkomiteer inkl. psykiatrien
og Region Hovedstadens Akutberedskab
• Regionsapotekeren
• En repræsentant Region Hovedstadens Apotek.
• Den ledende overlæge for Klinisk Farmakologisk afdeling, Bispebjerg og
Frederiksberg Hospital (næstformand)
• En lægefaglig medicinkonsulent fra almen praksis.
• Lederen af Medicinfunktionen for praksissektoren
• Lederen af RLKs sekretariat
• En repræsentant udpeget af Center for Sundhed, Kvalitet og Patientsikkerhed i
Sundhedsvæsenet (KIS)
Sekretariatsfunktionen varetages i et samarbejde mellem Klinisk Farmakologisk Afdeling,
Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Region Hovedstadens Apotek.
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Udførelse af opgaverne
Der skal være et gensidigt forpligtende samarbejde mellem Den Regionale Lægemiddelkomite
og de Sundhedsfaglige Råd. Samarbejdet skal omfatte:
•
•

Udarbejdelse og revision af rekommandationer
Hospitalernes implementering af Medicinrådets
vejledninger
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