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Läkemedelsrådets terapigrupper 

 

Uppdrag: 

Läkemedelsrådet har bl a till uppgift att, som stöd för den enskilde förskriva-

ren, utarbeta rekommendationer för användning av läkemedel. Rekommenda-

tionerna ska beakta medicinsk effekt och säkerhet, kostnadseffektivitet och 

marginalnytta. Rekommendationerna ska vara evidensbaserade, d v s utgå från 

bästa möjliga kunskap, vara bedömda utifrån relevans och medicinsk nytta och 

syfta till hög kvalité i läkemedelsanvändningen. 

 

Utifrån denna bakgrund baserar samtliga läkemedelskommittéer i landet sitt 

arbete på terapigruppers inhämtande av ny kunskap och breda erfarenheter 

inom sina områden, resulterande i behandlings- och förskrivnings-

rekommendationer för både öppen och sluten vård. 

 

Sammansättning och tillsättning: 

Läkemedelsrådets terapigrupper ska bestå av framstående profes-

sionsföreträdare med hög integritet och med god förankring i vetenskap, kli-

nisk praxis, geografi och bland kollegor. Såväl slutenvård som öppenvård bör 

vara representerad. Vid tillsättning ska regional balans, anknytning till lokalt 

läkemedelsarbete samt representation från privata vårdgivare beaktas. Nomi-

nering av ledamöter görs av terapigruppen till samordningsansvarig för terapi-

grupperna (lena.eb.persson@skane.se)  

En aktuell jävsdeklaration ska bifogas nomineringen. Samordningsansvarig 

rapporterar till Läkemedelsrådet som utser terapigruppernas ledamöter. 

 

Arbetsuppgifter: 
• Ta fram underlag till Skånelista och Bakgrundsmaterial 

• Medverka i formulering av måltal 

• Medverka vid klassificering av läkemedel enligt budgetmodellen 

• Medverka som experter i Horizon scanningarbetet (filtreringsprocessen 

samt kommentera och eventuellt författa tidiga bedömningsrapporter)   

• Medverka i framtagandet av regionala riktlinjer för fokusläkemedel 
1)

 

• Medverka i arbetet med ”Prognosrapport - kostnadsutvecklingen för 

läkemedel i Region Skåne” 

• Löpande under året bevaka sitt område och agera på nyheter och 

förändringar inklusive nationella kunskapsunderlag 

• Vid behov utbilda informationsapotekare och -läkare 
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• Delta aktivt i de årligen återkommande utbildningsdagarna 

”Läkemedel i Skåne”  

• Medverka som skribenter i Läkemedelsrådets publikationer. 

• Genomföra eller medverka i minst en Skåneövergripande utbildnings-

insats årligen 

• Vid behov genomföra lokala utbildningar som stöd för verksamheterna 

• Vid behov medverka i den studentundervisning som efterfrågas av med. fak. 

• Vid behov medverka i Region Skånes upphandlingsarbete 

• Stödja Läkemedelsrådet i dialogen med läkemedelsindustrin och 

brukarorganisationerna 

• Ordförande utgör kontaktyta mot läkemedelsföretag (se separat policy) 

 

Om flera terapigrupper har ansvar för samma läkemedelsgrupp skall 

gruppernas arbete samordnas. En viktig del i detta arbete är aktivt deltagande i 

Läkemedelsrådets arbetsmöte inför revideringen av Skånelistan. 

 

Medlemmarna i grupperna förväntas också verka som ambassadörer för en 

rationell och kostnadsmedveten läkemedelsanvändning i sin yrkesutövning, 

och vara ett stöd för linjecheferna i deras medicinska och ekonomiska ansvar 

för verksamhetens läkemedelsanvändning.  

 

Arbetsformer: 

Anteckningar ska föras vid terapigruppens möten. Terapigrupperna ska årligen 

lämna in årsredovisning enligt fastställd blankett.  

 

Lokaler och förtäring: 

Alla sammankomster ska om möjligt äga rum i Region Skånes egna lokaler. 

Kostnad för förtäring får inte överstiga 600 kr per person och år. Måltiderna ska 

präglas av måttfullhet och kunna granskas öppet. 
 

 
 
 
1) Nya läkemedel alternativt redan befintliga läkemedel med nytillkommande indikationer som 
blir kostsamma/innebär förändringar värda att bevaka t ex på grund av risk för felanvänd-
ning/indikationsglidning. 

 

 

 

 

 


