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Kommissorium for Lægemiddelkomiteen i Region Hovedstadens Psykiatri
Baggrund og formål
Lægemiddelkomiteen har til formål at rådgive Region Hovedstadens Psykiatri i spørgsmål
om udmøntning af Regionens overordnede lægemiddelpolitik samt medicineringsprocesser
og lægemiddelforbrug. Komiteen er endvidere ansvarlig for at indsamle, bearbejde og
rapportere lokale data til brug for Region Hovedstadens Psykiatri og dennes driftsenheder
samt den regionale lægemiddelkomite.
Opgaver
Komiteen skal varetage følgende opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[Ref. nr.]

•

Foreslå strategier til opnåelse og fastholdelse af rationelt lægemiddelforbrug i enhederne i
Region Hovedstadens Psykiatri
Udarbejde forslag til rekommandationsliste og standardsortimenter
Identificere og overvåge virksomhedens særlige indsatsområder
Dokumentere den årlige udvikling i forbruget af rekommanderede lægemidler og
lægemidler fra afdelingernes standardsortiment samt rådgive herom
Overvåge kvaliteten i lokale medicineringsprocesser
Sikre gennemførsel af klinisk farmakologiske audits
Behandle og registrere ansøgninger om ændringer i standardsortiment
Bidrage til virksomhedens uddannelse på lægemiddelområdet
Medvirke til lokal opfølgning på beslutninger og anbefalinger udgående fra den regionale
lægemiddelkomite og til lokal implementering af regionens tværgående vejledninger
Vurdere resultater af kerneårsagsanalyser vedrørende medicineringsfejl og bidrage til
handlingsplaner
Orientere Kvalitetsrådet i Region Hovedstadens Psykiatri og den regionale

lægemiddelkomite om betydningsfulde lokale forhold på lægemiddelområdet og én gang
årligt i form af en standardiseret årsrapport

Sammensætning
Psykiatridirektionen udpeger lægemiddelskomiteens medlemmer efter indstilling fra
driftsenhederne.
Lægemiddelkomiteen består af følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vicedirektør med sundhedsfaglig baggrund (repræsenterer Region Hovedstadens
Psykiatri i regionens lægemiddelkomite)
En klinisk farmakolog – alternativt ledende overlæge, klinikchef eller centerchef
En klinisk farmaceut
En professor
Fem speciallæger fra voksenpsykiatriske driftsenheder
To speciallæger fra B&U- psykiatriske driftsenheder
To sygeplejersker fra driftsenhederne med særlig viden på området
En læge der varetager konsulentfunktion for sociale bo-tilbud
Chefen for Kvalitets- og Udviklingsafdelingen
En praksiskoordinator
En leder fra Socialpsykiatrisk bo-tilbud

Kvalitets- og Udviklingsafdelingen varetager sekretariatsbetjeningen.
Forretningsorden
Lægemiddelkomiteen holder ordinært møde én gang i kvartalet. Mødedatoer fastlægges for et
år af gangen. Komiteen kan indkaldes efter behov.
Kommissoriet og komiteens sammensætning tages op til revision én gang årligt.
Lægemiddelkomiteen refererer til Kvalitetsrådet i Region Hovedstadens Psykiatri og er
repræsenteret i den regionale lægemiddelkomite ved formanden.

