
Skriftlige godkendelser 

Måned/periode: Maj 2021 

Dato 18. maj 2021 

Emne: Justering af to formuleringer i Medicinrådets vurdering af onasemnogene abeparvovec (konklusionsafsnittet) 

Rådet godkendte et opdateret udkast til Medicinrådets vurdering af onasemnogene abeparvovec til spinal 
muskelatrofi, version 1.1, til brug for anbefalingsdokumenterne på rådsmødet onsdag den 26. maj 2021. 

Dato 19. maj 2021 

Emne: Afvikling af Medicinrådets fagudvalg vedrørende neuroblastom 

Rådet godkendte afviklingen af fagudvalget vedrørende neuroblastom. 
Sekretariatet har orienteret de involverede parter. 

Dato 19. maj 2021 

Emne: Habilitetsvurdering af fagudvalgsformand 

Intern sag. Offentliggøres ikke. 

Dato 19. maj 2021 

Emne: Godkendelse af 6 RADS lægemiddelrekommandationer 

Rådet godkendte udkast til lægemiddelrekommandationer vedrørende: 

• Immunhæmmende medicin anvendt ved organtransplantation af:

o Lunge

o Hjerte

o Lever

o Nyre

o Allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation

• Akromegali forårsaget af hypofysetumor

De 6 lægemiddelrekommandationer er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside.

Hvis du har brug for at læse dette dokument i et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

http://adlegacy.abledocs.com/115741/5b6ed850d8d336baeb58fbc2bd08d60e/DA
http://adlegacy.abledocs.com/115741/5b6ed850d8d336baeb58fbc2bd08d60e/DA


 

 Side 2/2 

Dato 28. maj 2021 

Emne: Klinisk sammenligningsgrundlag for lægemidler til ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft 

Rådet godkendte et opdateret tillæg til behandlingsvejledningen for lungekræft. 

Tillægget er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 
 

Dato 31. maj 2021 

Emne: Habilitetsvurdering af formand til nyt fagudvalg 

Intern sag. Offentliggøres ikke. 
 

Dato 31. maj 2021 

Emne: Opdatering af lægemiddelrekommandation vedr. knoglemarvskræft 

Rådet godkendte udkast til Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedr. lægemidler til 
knoglemarvskræft (myelomatose) - version 1.2. 

Lægemiddelrekommandationen er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 
 

Dato 1. juni 2021 

Emne: Opdatering af Medicinrådets sundhedsøkonomiske modelantagelser vedr. larotrectinib 

Rådet godkendte en opdatering af udkast til Medicinrådets sundhedsøkonomiske modelantagelser vedr. larotrectinib -
version 1.1. 
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