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Reglemente för Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen

Uppdrag
Läkemedelskommittén i Västra Götalandsregionen utgör kommitté enligt lagen
(1996:1157) om läkemedelskommittéer.
Läkemedelskommittén är ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor till
planerings- och ledningsorgan inom Västra Götalandsregionen och till förskrivare
inom verksamhetsområdet.
Målet för läkemedelskommitténs arbete är att bidra till en säker, rationell och
kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.
Läkemedelskommittén är underställd Hälso- och sjukvårdsutskottet.
Sammansättning
Läkemedelskommittén skall ha en bred kompetens inom läkemedelsområdet och
spegla Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsverksamheter. Hälso- och
sjukvårdsdirektören beslutar om kommitténs sammansättning och utser ordförande,
vice ordförande och övriga ledamöter.
För ledamöter i läkemedelskommittén och av kommittén utsedda arbetsgrupper gäller
kommunallagens regler om jäv.
Arbetsuppgifter
Läkemedelskommittén utgör en kunskapsresurs för läkemedelsarbetet i regionen i bred
bemärkelse. Läkemedelskommittén har bl a följande uppgifter:
•
•
•
•
•
•

•

Utarbeta läkemedelsrekommendationer.
Utarbeta terapiråd och medicinska riktlinjer.
Bevaka och värdera nationella kunskapsunderlag.
Utveckla uppföljningsinstrument, exempelvis kvalitetsindikatorer.
Uppföljning av ovanstående områden.
Med sin expertis medverka i:
- utarbetandet av regiongemensamma strategier för området.
- upphandling av läkemedel.
- omvärldsbevakning.
- värdering av läkemedel.
- fortbildning.
- att verksamheterna erbjuds producentoberoende information och utbildning.
I övrigt fullgöra uppdrag som ges av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Utöver ovanstående uppgifter kan läkemedelskommittén på uppdrag av
verksamheterna åta sig särskilda arbetsuppgifter.

2(2)

För att fullgöra sina uppgifter skall läkemedelskommittén samverka med medicinska
sektorsråd och vårdprogramråd.
Arbetsformer
Läkemedelskommittén skall, för att få en heltäckande expertis inom
läkemedelsområdet, tillsätta lämpligt antal regionala medicinska terapigrupper.
Ordförande, vice ordförande och ledamöter i den regionala läkemedelskommittén samt
ordförande i regionala terapigrupper tillsätts av Hälso- och sjukvårdsdirektören efter
hörande av regionens förvaltningar och berörda medicinska sektorsråd. Ledamöter i
regionala terapigrupper utses av regionala läkemedelskommittén efter förslag från
regionens förvaltningar och efter hörande av berörda medicinska sektorsråd. Vid
tillsättning skall regional balans, öppenvård/slutenvård, anknytning till lokalt
läkemedelsarbete samt representation från privata vårdgivare beaktas. Sekreterare i
medicinska terapigrupper utses av Läkemedelschefen.
Läkemedelskommittén fastställer i övrigt sin organisation och sina arbetsformer.
Protokoll skall föras vid läkemedelskommitténs möten. Läkemedelskommittén skall
årligen lämna verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
Hälso- och sjukvårdsdirektören kan ge läkemedelskommittén ytterligare anvisningar.
Finansiering
Läkemedelskommittén tilldelas budget av Hälso- och sjukvårdsutskottet.
För den arbetstid som krävs för läkemedelskommitténs och dess arbetsgruppers
verksamhet ansvarar regionens förvaltningar.
Giltighet
Detta reglemente gäller från 1 januari 2009 och tillsvidare.

