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Bakgrund
Läkemedelskommittén utgör Region Uppsalas kommitté enligt lagen (1996:1157) om
läkemedelskommittéer. Kommittén är ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor och ska arbeta med
producentobunden information och rekommendationer baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Läkemedelskommittén ska verka för en evidensbaserad, patientsäker och kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning avvägd mot andra behandlingsmetoder såsom icke-farmakologisk behandling.
Läkemedelskommittén ska också verka för en rationell och patientsäker läkemedelshantering. Läkemedels
miljöpåverkan ska beaktas.

Organisation/processbeskrivning
Läkemedelskommittén utformas och verkar enligt reglemente fastställt av regionstyrelsen, senast
fastställt 25 april 2017 (§67/17, LS2017-0070). Läkemedelskommittén samverkar med
terapigruppsexperter, programråd och expertgrupper samt deltar i ett sjukvårdsregionalt samarbete.
Antalet ledamöter i kommittén är tretton: ordförande, vice ordförande, sekreterare, två
verksamhetschefer/motsvarande från Akademiska sjukhuset, läkemedelschef på Akademiska sjukhuset,
sjuksköterska från Akademiska sjukhuset, verksamhetschef/motsvarande från Lasarettet i Enköping, en
chefsläkare primärvård, en distriktsläkare primärvård, klinisk farmakolog, läkare med kompetens inom
programrådsarbete samt privatpraktiserande specialist.
Läkemedelsteamet inom enheten för kunskapsstöd utgör kommitténs administrativa stöd. De
arbetsuppgifter som kommittén fastställer i verksamhetsplanen utförs av:
- läkemedelsteamet på Regionkontoret
- läkemedelsavdelningen på Akademiska sjukhuset
- avdelningen för klinisk farmakologi på Akademiska sjukhuset

Mål för läkemedelskommittén
Region Uppsalas styrdokument Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som belyser viktiga
områden för förnyelse och förbättring. Vård på lika villkor, god kvalitet och hög patientsäkerhet är några
av hörnstenarna i Regionplan och budget 2018-2020. Läkemedelskommittén har utifrån detta valt
nedanstående fokusområden 2018. Till varje fokusområde kopplas mätbara mål. Programråden följer
också egna mål som de valt ut inom respektive område.

Jämlik, effektiv och patientsäker vård
Alla har rätt till en effektiv och säker läkemedelsbehandling på lika villkor. Läkemedelskommittén arbetar
genom rekommendationer, kvalitetsutveckling och fortbildningar för en jämlik, säker och kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning. Icke-farmakologisk behandling som alternativ till läkemedel och miljöpåverkan av
läkemedel vägs alltid in vid framtagande av rekommendationer. Kommitténs arbete bidrar också till en
säker hantering av läkemedel, bland annat genom arbete med läkemedelsförsörjning, dosdispensering
och riktlinjer för säker läkemedelshantering inom vården och i vårdens övergångar.
Läkemedelskommittén ser ett behov att öka säkerheten vid läkemedelsbehandling av barn, bland annat
genom att verka för bättre kunskapsstöd och fortbildning.

Mätbara mål:
1. Andelen patienter ≥75 år som hämtat ut läkemedel som bör undvikas av äldre om inte särskilda
skäl föreligger.
Indikatorn finns med i Socialstyrelsens indikatorer för läkemedelsbehandling av äldre. Andelen
bör hållas låg.
2. Antibiotikaförsäljningen mätt i antalet expedierade recept (ATC-kod J01 exkl metenamin) per
1000 invånare i länet ska minska årligen under perioden 2019 – 2022, med 2018 som basår.
Indikatorn finns med i Region Uppsalas miljöprogram.

Ordnad introduktion av nya läkemedel
När nya läkemedel introduceras behöver det ske så att de kommer rätt patienter till del och de används
inom rätt vårdnivå. De resurser som läggs på läkemedel behöver användas på ett sätt som ger utrymme
för nya läkemedel. En jämlik och säker introduktion innebär också att ha en strategi för uppföljning.
Läkemedelskommittén arbetar med rekommendationer, upphandling, ekonomisk styrning och
uppföljning för att resurserna ska användas strategiskt och nya läkemedel introduceras på ett genomtänkt
sätt. Utvecklingen inom medicinteknik gör att Läkemedelskommittén behöver hitta former för samverkan
och kunskapsutbyte när det gäller läkemedelsnära medicintekniska produkter.

Mätbart mål:
Att genomföra minst en uppföljning av följsamhet till NT-rådsrekommendation och införande- och
uppföljningsprotokoll inom ordnat införande, som utöver förskrivningsstatistik omfattar journal- och eller
registerdata.

Fortbildning och kunskapsstöd
Jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling förutsätter att förskrivare har tillgång till information
som är oberoende av kommersiella intressen. Läkemedelskommittén erbjuder både offentliga och privata
vårdgivare producentobunden information och fortbildning. Det sker i olika former: skriftliga
rekommendationer och information, öppna seminarier, riktade möten för läkemedelssamordnare och
genom uppsökande verksamhet.
Läkemedelskommitténs kunskapsstöd är nära kopplade till befintliga programråd inom regionen och
kommer under 2018 att utvecklas inom ramen för den nya nationella programområdesstrukturen.
Mätbara mål:
1. Andel distriktsläkare som deltagit i Läkemedelskommitténs utbildningseftermiddagar vid minst ett
tillfälle under året.
2. Andel av vårdcentralerna som har varit representerade vid Läkemedelskommitténs
utbildningseftermiddagar.
3. Antal sjukhusläkare som deltagit vid Läkemedelskommitténs informationstillfällen.

Uppföljning
Läkemedelskommittén följer kontinuerligt statistik som visar uthämtade läkemedel (receptläkemedel) och
beställda läkemedel (som ges på mottagning). Inom den nationella samverkan för ordnat införande
erhålls viss statistik från SKL. Vårdgivare kan följa sin läkemedelsförskrivning via det statistikverktyg som
tillhandahålls av Region Uppsala. Läkemedelskommittén ser ett ökande behov av att kunna följa upp
läkemedelsanvändning utifrån individdata, utöver data avseende läkemedelsförsäljning. Det är
nödvändigt för att kunna följa upp om exempelvis läkemedel inom ordnat införande kommer rätt
patientgrupp till del. Läkemedelskommittén ser också ett behov av att utveckla samverkan med regionens
beslutsstödsfunktioner gällande att samordna och prioritera olika beställningar kring läkemedelsdata.

