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Uppdrag för terapigrupper i Västernorrland
Bakgrund
Terapigruppernas uppdrag utgår från instruktionen för Läkemedelskommittén i Västernorrland, som är fastställd av Regionfullmäktige. Läkemedelskommitténs uppdrag är att
verka för en patientsäker, kunskapsbaserad, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, vilket sker bland annat genom att utarbeta rekommendationslistor, att medverka vid upphandling av läkemedel för sluten vård samt genom informations- och utbildningsinsatser som syftar till att påverka läkemedelsanvändningen i gynnsam riktning. Rekommendationerna baseras på dokumenterad medicinsk ändamålsenlighet avseende nytta och risker vid användning av läkemedlen. I urvalsprocessen vägs även kostnader och kostnadseffektivitet samt miljöaspekter för olika alternativ in, varför Läkemedelskommittés verksamhet i många avseenden kan betraktas som ett prioriteringsarbete,
där ekonomiska faktorer har betydelse och där personliga ekonomiska eller andra intressen under inga omständigheter skall påverka arbetet.
Uppdragsgivare för Läkemedelskommitténs terapigrupper
Ordförande i läkemedelskommittén, Region Västernorrland
Medlemmar i terapigrupp
Ledamöterna utses med utgångspunkt från kompetens och erfarenhet, inte för att representera en viss funktion eller enhet. Terapigruppen ska ha en ordförande och en sekreterare samt ledamöter för terapiområdet utifrån lämplig representation från sjukhusvård,
primärvård, kommunal vård och tandvård. Terapigruppen engagerar själva kollegor i
terapigruppsarbetet. Gruppen adjungerar vid behov specifik kompetens i samband med
särskilda diskussioner. Medlemmar i terapigrupp, se länk.
Arbetet
Arbetet inom terapigruppen sker kontinuerligt genom möte en gång per termin samt deltagande vid terapigruppsdagar en gång per år, individuellt arbete, telefon- och mailkontakter. Respektive grupp planerar själva sitt arbete.

Uppgifter
Verka för hög kvalitet, säkerhet och kostnadseffektivitet när det gäller frågor som berör
läkemedel inom området.
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Bevakning av terapiområde
Terapigruppen har i uppdrag att långsiktigt och kontinuerligt bevaka terapiområdet brett där både läkemedel och livsstilspåverkan ingår.
Förmedla information
Ta initiativ till utbildningar eller lämna förslag på sådana till Läkemedelskommitténs utbildningsgrupp. Medverka i information till allmänheten. Medverka
med skriftlig information för området till bland annat Mittmedel och elektroniska nyhetsbrev.
Rekommendera läkemedel
Utarbeta förslag till landstingsgemensamma rekommendationer av basläkemedel
för terapiområdet. Medicinsk och farmaceutisk ändamålsenlighet samt kostnadseffektivitet ska vara vägledande vid bedömning. Hänsyn bör även tas till resultat
från miljöklassificering. Vid behov utarbeta och revidera mera omfattande terapirekommendationer.
Föreslå kvalitetsindikatorer för god läkemedelsanvändning.
Behandlingslinjer
Medverka i utarbetande och revidering av behandlingslinjer inom området.
Rekvisitionsläkemedel
Delta i dialog och i utvärderingsarbete vid upphandling av rekvisitionsläkemedel
för området.
Remissinstans för centrala rekommendationer
Läkemedelskommittén utgör en remissinstans inom regionen.
Engagera kollegor
Ytterligare en viktig uppgift för terapigruppen är att själva hjälpa till med att engagera kollegor i terapigruppsarbetet. Gruppen kan också vid behov adjungera
specifik kompetens i samband med särskilda diskussioner.

Resurser
Inom Vårdval Västernorrland utgår ersättning för deltagare i utvecklingsarbete, vilket
bland annat gäller medverkan i terapigruppsarbete. För personer inom regionens övriga
verksamheter ingår deltagande i terapigruppsarbete i ordinarie verksamhet som ett led i
verksamhetsutvecklingen. För enskilda större arbetsuppgifter finns möjlighet att upprätta en särskild budget. I dessa ärenden tas kontakt med Läkemedelskommitténs ordförande.
Terapigruppens kostnader för resor, föreläsare mm ersätts av Läkemedelskommittén.
Adress för fakturor Region Västernorrland, kst 82831 Leverantörsfakturor, Box 310,
881 27 Sollefteå Kontaktuppgifter e-post lakemedelskommitten@rvn.se.

Regelverk
Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och läkemedelsindustrin, länk.
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Mutor och jäv
För att vara en trovärdig kunskapsorganisation gentemot förskrivarna, är det viktigt att
sakkunniga intar en fristående hållning gentemot läkemedelsindustrin. Att de rekommendationer, den information och utbildning Läkemedelskommittén och terapigrupperna tillhandahåller är objektiv och obunden. Kontakter med industrin sker enligt terapigruppens behov. Terapigruppen avgör i vilken form och i vilken omfattning.
Jävsdeklaration krävs av samtliga medlemmar och redovisas i särskilt formulär till kommitténs ordförande.

Frågor och förslag
Läkemedelskommittén är givetvis mycket intresserad av alla förslag från terapigruppmedlemmarna till förbättringar och idéer som kan leda till en effektiv läkemedelsanvändning, e-post lakemedelskommitten@rvn.se.

Årsplanering för läkemedelsrekommendationer och nyhetsbrev

Relaterad länk
Reglemente för Läkemedelskommittén 2019-2022
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