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Skriftlige godkendelser 
Måned/periode: februar 2023 (+ primo marts 2023) 

 
 
 

 

Dato 6. februar 2023 
Emne: Godkendelse af rekommandation 
 
Rådsmedlemmerne Birgitte Klindt Poulsen og Christine Dinsen-Andersen har på vegne af Rådet godkendt en 
opdatering af følgende lægemiddelrekommandation: 

• Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af væksthormon hos børn og voksne – 
version 1.4 

Rekommandationen er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 
 

Dato 6. februar 2023 
Emne: Godkendelse af rekommandation 
 
Rådsmedlemmerne Birgitte Klindt Poulsen og Christine Dinsen-Andersen har på vegne af Rådet godkendt en 
opdatering af følgende lægemiddelrekommandation: 

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til 
knoglemarvskræft (myelomatose) – version 1.10 

Rekommandationen er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 
 

Dato 9. februar 2023 
Emne: Habilitetsvurdering og anvendelse af forvaltningslovens (FVL) § 4, stk. 2 
 
Intern sag. Offentliggøres ikke. 
Beslutning blev udskudt til rådsmødet onsdag den 22. februar 2023. 
 

Dato 13. februar 2023 
Emne: Godkendelse af rekommandation 
 
Rådsmedlemmerne Birgitte Klindt Poulsen og Christine Dinsen-Andersen har på vegne af Rådet godkendt en 
opdatering af følgende lægemiddelrekommandation: 

• Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk 
kastrationsresistent prostatacancer, mCRPC – version 2.10 

Rekommandationen er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 
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Dato 27. februar 2023 
Emne: Forelæggelse for Rådet vedr. Protokol for Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. lægemidler til moderat 
til svær atopisk eksem hos patienter ≥ 12 år 

Beslutning blev udskudt til rådsmødet onsdag den 29. marts 2023. 

 

Dato 1. marts 2023 
Emne: Opdatering af vurdering af lægemidler til Alfa-1-antitrypsinmangel 
 
Rådet godkendte indstillingen om opdatering af anbefalingen af alfa-1-antitrypsinmangel i form af udarbejdelse af: 

• Et klinisk sammenligningsgrundlag 

• En omkostningsanalyse 
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Samlet oversigt over anmodninger om revurderinger 

Dato 13. februar 2023  
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering af Medicinrådets anbefaling af sacituzumab govitecan til 
brystkræft på baggrund af ny pris.  
Medicinrådets formandskab har besluttet, at Medicinrådet ikke skal revurdere anbefalingen.  
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