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1. Lagstiftning
Enligt lag (1996:1157) om läkemedelskommittéer skall inom varje landsting finnas en eller
flera läkemedelskommittéer. Inom Landstinget i Värmland skall finnas en läkemedelskommitté (kommitté). Kommitténs arbetsområde omfattar såväl offentlig som privat hälsooch sjukvård i länet.
Kommitténs fullständiga uppdrag beskrivs i ”Uppdragsbeskrivning Läkemedelskommittén
i Värmland”.

2. Terapigrupper
Inom alla viktiga medicinska terapiområden skall kommittén upprätta en expertgrupp.
Kommittén fastställer terapigruppens sammansättning, uppdrag och tidsram beroende på
terapiområdets omfattning.

3. Övergripande mål
Terapigruppernas övergripande mål är att, som medicinsk expertgrupp inom valt
terapiområde, verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning
och en optimal läkemedelshantering i hela vårdkedjan.

4. Uppdrag
Terapigruppernas uppdrag är att;


vara rådgivande medicinsk expertgrupp inom definierat terapiområde



utfärda, förankra, implementera (utbildning/information) och följa upp terapirekommendationer och vid behov revidera



medverka till framtagande av Rekommenderade läkemedel



bevaka terapiområdet vilket inkluderar att kontinuerligt värdera nya och gamla läkemedel, samt deras plats i terapin och att i denna värdering väga in ett ålders- och
genusperspektiv samt följa upp och analysera resultaten



medverka till att utforma ordinationsmallar i Cosmic



implementera beslut/rekommendationer från myndigheter ex v TLV, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen
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samverka i nationella och regionala nätverk inom sitt terapiområde



bidra med medicinsk kompetens i samband med upphandling av läkemedel



ha en öppen men obunden relation med läkemedelsindustrin eller motsvarande
intressenter



medverka till att sprida läkemedelsinformationen för respektive terapiområdet
ex v genom tidsskriften Rekommenderat och nyhetsbrev via webben.

5. Terapigruppernas sammansättning
Ledamöterna utses med utgångspunkt från kompetens och erfarenhet snarare än för att
representera en viss funktion eller enhet inom landstinget. Terapigruppen skall vardera ha
en ordförande och en sekreterare, en apotekare samt inkludera för terapiområdet lämplig
representation från slutenvården och allmänmedicin.
Terapigruppens ordförande samt expertis inom respektive terapiområde utses gemensamt
av linjeverksamhetscheferna och kommitténs ordförande. Linjecheferna ansvarar för att
skapa sådana arbetsförhållanden att kommitténs medlemmar får avsatt tid för att arbeta
med läkemedelsfrågor.

6.

Arbetsformer

Ordförande eller av den utsedd person är sammankallande till terapigruppens möten.
Sekreteraren ansvarar för att mötena protokollförs.
Terapigruppens ordförande skall fortlöpande rapportera till ordförande i läkemedelskommittén.

7. Jäv
Läkemedelskommittén med tillhörande terapigrupper lyder under förvaltningslagen
(1986:233) där hantering av jäv finns reglerat.
Jävsdeklaration krävs av samtliga medlemmar och redovisas i särskilt formulär till
kommitténs ordförande.

8. Arvoden
Ledamot, anställd inom Landstinget i Värmland, eller inom respektive primärkommun,
skall ges möjlighet att inom sin befattning verka inom terapigruppen, varför särskilt arvode
inte utgår.
För ledamot som inte är anställda vid Landstinget i Värmland, t ex representant för privatläkarkåren träffas särskild överenskommelse i varje enskilt fall med kommitténs ordförande
och läkemedelschefen.

Utarbetad av:
Susanne Carlsson, läkemedelschef Läkemedelsenheten
Gunilla Welander, ordförande läkemedelskommittén
Tove Tevell, apotekare Läkemedelsenheten
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