KOMMISSORIUM
Sundhedsstyrelsens Rådgivende Udvalg for Rationel Farmakoterapi
Baggrund
Sundhedsstyrelsen arbejder for at fremme rationel brug af lægemidler i almen
praksis – både i forhold til valget mellem lægemidler, og når et fravalg af lægemiddelbehandling er det bedste valg. Arbejdet foregår i regi af Indsatser for
Rationel Farmakoterapi (IRF).
IRF leverer rådgivning og information målrettet læger i almen praksis baseret
på den bedst tilgængelige evidens med en transparent og dokumenteret tilgang.
Sigtet er at fremme brug af de lægemidler, der har størst effekt, har færrest og
mindst alvorlige bivirkninger og har den laveste pris.
Formål med udvalget
Det rådgivende udvalg for rationel farmakoterapi skal rådgive Sundhedsstyrelsen om relevante indsatsområder. Formålet er at sikre, at indsatserne er relevante og responsive i forhold til at understøtte rationel anvendelse af lægemidler i
almen praksis i Danmark.
Udvalgets opgaver
Det rådgivende udvalgs overordnede opgaver er at rådgive IRF aktivt i forhold
til at skabe retning for IRF’s arbejde, bibringe viden om og medvirke til koordinering af nationale indsatser inden for rationel farmakoterapi og understøtte
implementering af IRF’s produkter.
Sundhedsstyrelsen kan fx indhente rådgivning fra udvalget om:




Rationel farmakoterapi generelt
Forslag til nye indsatsområder
Eksisterende indsatser
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Udvalgets sammensætning
De udpegede medlemmer forventes at have en særlig indsigt inden for rationel
farmakoterapi og er udpeget for 2 år. Sundhedsstyrelsen kan ved behov udpege
supplerende medlemmer, ligesom Sundhedsstyrelsens sagkyndige kan inddrages.
Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg for rationel farmakoterapi har følgende
sammensætning:
 Sundhedsstyrelsen, formandskab
 Dansk Selskab for Almen Medicin: 1-2 repræsentanter
 Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi: 1 repræsentant
 Dansk Farmaceutisk Selskab: 1 repræsentant
 Danske Regioner: 5 repræsentanter
 Danske Patienter: 1 repræsentant
Det rådgivende udvalgs habilitet
Det er en forudsætning for at deltage i udvalget, at medlemmerne ikke har habilitetsproblemer. Forud for det første møde i udvalget skal alle medlemmer således afgive habilitetserklæringer i henhold til Sundhedsstyrelsens politik herfor.
Habilitetserklæringerne vil blive offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Organisering af udvalgets opgaver
Formandsskab
Sundhedsstyrelsen varetager formandsskabet for udvalget.
Sekretariatsfunktion
Sundhedsstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for udvalget. Sekretariatet
indkalder til møder, udarbejder mødedagsordener og udsender mødereferater.
Mødereferat
Sundhedsstyrelsen udarbejder referat fra udvalgets møder. Referatet sendes til
kommentering senest to uger efter mødets afholdelse med henblik på udvalgets
bemærkninger og godkendelse inden for en fastsat tidsfrist. Godkendte referater
offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Tidsplan
Der afholdes som udgangspunkt to møder årligt, henholdsvis 1. tirsdag i marts
og 1. mandag i oktober. Der kan endvidere afholdes møder ad hoc, hvis Sundhedsstyrelsen finder behov for det.
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