
Reglemente för Dalarnas Läkemedelskommitté 
 

§1 
Dalarnas Läkemedelskommitté ska, i enlighet med lagen (1996:1157) om 
läkemedelskommittéer verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning 
inom regionen. I uppgiften ingår att genom rekommendationer till hälso- och 
sjukvårdspersonal inom såväl Region Dalarnas egna hälso- och sjukvård som övrig 
hälso- och sjukvårdspersonal inom regionens geografiska område, såsom 
exempelvis länets kommuner samt till privata vårdgivare eller på annat lämpligt sätt, 
verka för en medicinskt rationell, säker, enhetlig och hälsoekonomisk 
läkemedelsanvändning och läkemedelshantering inom öppen och sluten vård samt 
en samstämmig läkemedelsinformation till patienterna.  
 
§2 
Kommittén ska 

• vara regionens expertorgan i alla frågor som rör läkemedel 
• verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv farmakoterapi . Läkemedels 
miljöpåverkan ska beaktas. 
• ansvara för terapirekommendationer 
• bistå sjukvårdshuvudmannen i frågor som rör distribution och hantering av 
läkemedel 
• bistå regionens linjeorganisation vid upphandling av läkemedel 
• bedriva information och fortbildning i läkemedelsfrågor 
• fastställa riktlinjer för hantering och distribution av läkemedel 
 

Kommitténs rekommendationer ska vara rådgivande för länets samtliga förskrivare 

av humanläkemedel. Rekommendationerna ska vara grundade på vetenskap och 

beprövad erfarenhet 

 
Kommitténs arbete ska kännetecknas av hög kvalitet. Kvalitetssäkringsarbetet ska 
bedrivas fortlöpande, systematiskt och dokumenteras i enlighet med gällande 
föreskrifter. 
 
Arbetet ska löpande redovisas i samband med delårsrapporter och årsredovisning, 
 
§3 
Kommittén ska vara direkt underställd regionstyrelsen. 
 
§4 
Kommittén ska bestå av 15 ledamöter med följande representation 
 
Läkare tillika ordförande 
Läkare tillika vice ordförande 
Farmaceut tillika sekreterare  
1 Chefläkare inom somatiska specialistvården 
1 Chefläkare inom primärvården 
1 Läkare inom psykiatriska specialistvården 
1 Läkare med särskilt läkemedelsansvar slutenvård 
1 Läkare med särskilt läkemedelsansvar primärvård 
1 Läkare från privat hälso- och sjukvård 



1 Läkare inom barn- och ungdomsmedicin 
1 Tandläkare 
1 Sjuksköterska från somatiska specialistvården 
1 Distriktssköterska 
1 Sjuksköterska från kommunal hälso- och sjukvård 
1 Farmaceut med inriktning klinisk farmaci 
 
Ledamöterna utses av regionstyrelsen efter förslag från verksamheten. 
Regionstyrelsen utser bland ledamöterna ordförande, vice ordförande samt 
sekreterare. 
 
Mandattiden är fyra år och räknas fr o m den 1 januari året efter det år, då allmänna 
val hållits i hela landet. Fyllnadsval ska förrättas vid behov . 
 
Samtliga ledamöter ska till ordförande lämna skriftlig jävsdeklaration vad gäller 
relationer med 
läkemedelsindustrin. Deltar ledamot i aktivitet som på något sätt stöds av 
läkemedelsindustrin är ledamoten själv skyldig att beakta gällande jävsregler. 
 
§5 
Kommittén ska sammanträda minst fyra gånger per år på tid och plats ordföranden 
bestämmer. 
Vid sammanträdena ska protokoll föras. I övrigt bestämmer kommittén själv sina 
arbetsformer. 
 
§6 
Kommittén ska årligen, inom tid som regionstyrelsen bestämmer, till styrelsen 
inkomma med förslag till verksamhetsplan och budget för verksamheten. 
 
§7 
Kommittén kan knyta konsulter till sin verksamhet. Konsulter som adjungeras vid 
sammanträdena får endast delta i överläggningarna, ej i besluten. 
 
§8 
Kommittén kan utse expertgrupper och arbetsgrupper. Kommittén bestämmer antalet 
deltagare samt arbetsuppgifter. 
 
§9 
Kommittén ska biträdas av ett sekretariat. 
 
§ 10 
Kommunallagens (SFS 2017:725) jävsregler enligt 6 kap 28-32 §§ samt 7 kap 4§ ska 
gälla för kommitténs ledamöter. 
 
§11 
Kommittén är skyldig att i övrigt följa de anvisningar som utfärdas av myndigheter 
eller av 
regionstyrelsen. 
 
§12 



Reglementet och eventuella ändringar fastställs av regionfullmäktige. 
 
§13 
Detta reglemente gäller fr o m 2022-10-03 och tills vidare. 


