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Kommissorium og medlemmer 

Lægemiddelkomiteen for Almen Praksis, 

Region Syddanmark 

 
 

Formål 
Formålet med komiteen er at arbejde med regionale opgaver indenfor ordination og anvendelse af 
lægemidler i primærsektoren. Lægemiddelkomitéen skal understøtte arbejdet med rationel 
farmakoterapi på baggrund af en datadrevet indsats. 
 

Opgaver 

 Løbende følge og vurdere lægemiddelanvendelsen i primærsektoren. 

 Arbejde med datadrevet kvalitetsudvikling i relation til lægemiddelanvendelse i almen 
praksis. 

 Udarbejde og implementere lægemiddelanbefalinger i primærsektoren. 

 Udarbejde og vedligeholde Basislisten.  
Basislisten giver forslag til førstevalg af lægemidler hos ukomplicerede patienter inden for 
de mest almindelige indikationsområder. Listen sendes i høring hos sygehusenes 
lægemiddelkomitéer, relevante specialeråd, HEKLA (Hospitalsenhed til Kvalitetssikring af 
Lægemiddelanvendelse, OUH), Afd. for Klinisk Biokemi og Biokemi (OUH), 
Forskningsenheden for Almen Praksis (SDU) og IRF. Basislisten godkendes derefter af  
Det Regionale Lægemiddelråd. 

 Bidrage til at harmonisere lægemiddelforbruget i primær- og sekundærsektoren.  

 Udarbejde og vedligeholde rekvisitionsliste for lægemidler til brug i almen praksis 
(Positivlisten). Listen godkendes af Samarbejdsudvalget for Almen Praksis. 

 Kommunikere med Det Regionale Lægemiddelråd og være høringspart om 
problemstillinger på lægemiddelområdet, der involverer primærsektoren.  

 Være redaktion på Nyheder om lægemidler for at sikre aktualitet og relevans for almen 
praksis.  
 

Sammensætning  
 

 Formand (en praktiserende læge). Udpeges af formanden for Lægemiddelrådet  
Vakant 

 

 To repræsentanter for almen praksis. Udpeges af PLO Syddanmark 
Mikael Haslund, praktiserende læge, Odense og  
Carsten Pedersen, praktiserende læge, Vejen  

 

 En samordningskonsulent. Udpeges af ledelsen i SydKIP 
Simon Nyvang Mariussen, speciallæge i almen medicin, samordningskonsulent 
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 To repræsentanter for primærapotekerne. Udpeges af Danmarks Apotekerforening, 
kredsbestyrelsen i Region Syddanmark 
Dorrit Nellegaard, farmaceut Svendborg Løve Apotek og 
Shahpour Sobhani, apoteker, Aabenraa Svane Apotek  
 

 To repræsentanter for Praksisafdelingen i regionshuset. Udpeges af afdelingschefen i 
Praksisafdelingen 
Anne-Grete Ramlov, lægemiddelkonsulent og  
Wiebke Boman Hansen, lægemiddelkonsulent 

 

 En repræsentant for sygehusapotekerne. Udpeges af kredsen af sygehusapotekere 
Cathrine N. Peulicke, farmaceut, HEKLA, OUH 

 

 En læge fra Farmakologi, OUH. Udpeges af afdelingens ledende overlæge 
Thomas Øhlenschlæger, klinisk farmakolog, OUH 

 

Organisation 
Lægemiddelkomitéen er en arbejdsgruppe under Det Regionale Lægemiddelråd. 
 

Mødefrekvens 
Lægemiddelkomitéen holder 4 årlige møder.  
 

Habilitet 
Medlemmer af Lægemiddelkomitéen for almen praksis er omfattet af gældende habilitetspolitik for 
Det Regionale Lægemiddelråd. 
 

Sekretariat 
Lægemiddelkomitéen sekretariatsbetjenes af medarbejdere fra regionshusets lægemiddelteam. 
Lægemiddelteamet vil i samarbejde med formanden stå for udarbejdelse af dagsorden til møderne 
samt være bindeled til interne og eksterne samarbejdspartnere. 
 

 

https://regionsyddanmark.dk/fagfolk/sundhedssamarbejde/det-regionale-laegemiddelrad/habilitetspolitik

