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Punkt 1  
Status på opfølgning af den eksterne evaluering af Medicinrådet 

Rådet godkendte notat til Danske Regioner om status på opfølgning af den eksterne evaluering af 
Medicinrådet. Notatet sendes til Danske Regioner.  

 

Punkt 2 
Anbefaling: (revurdering) tofacitinib (Xeljanz) - colitis ulcerosa 

Medicinrådet har godkendt anbefalingen. 

Medicinrådets anbefaling  
 
Medicinrådet anbefaler ikke tofacitinib som mulig standardbehandling til bionaive patienter med 
moderat til svær aktiv colitis ulcerosa. Medicinrådet anbefaler tofacitinib som mulig standardbehandling 
til bioerfarne patienter med moderat til svær aktiv colitis ulcerosa. 
 

 

Anbefalingen fremsendes til regionerne og offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside. 

 

Punkt 3  
Anbefaling: ustekinumab (Stelara) - colitis ulcerosa 

Fortsat i proces.  

 

Punkt 4  
elotuzumab (Empliciti) - i kombination med pomalidomid og dexamethason - 
knoglemarvskræft - vurdering af lægemidlets værdi - godkendelse af den 
sundhedsøkonomiske model 

Medicinrådet godkendte vurderingsrapporten og den sundhedsøkonomiske model. 

Vurderingsrapporten offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside.  
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Punkt 5  
atezolizumab (Tecentriq) - småcellet lungekræft - vurdering af lægemidlets værdi - 
godkendelse af den sundhedsøkonomiske model 

Medicinrådet godkendte vurderingsrapporten og den sundhedsøkonomiske model. 

Vurderingsrapporten offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside.  

 

Punkt 6  
dupilumab (Dupixent) - atopisk eksem - vurdering af lægemidlets værdi 

Medicinrådet godkendte vurderingsrapporten og den sundhedsøkonomiske model. 

Vurderingsrapporten offentliggøres på Medicinrådets hjemmeside.  

 

Punkt 7  
Behandlingsvejledning: nyrekræft 

Rådet besluttede at udskyde drøftelserne til et senere møde.  

 

Punkt 8 
Behandlingsvejledning: psoriasis og psoriasis med ledgener 

Fortsat i proces.  

 

Punkt 9  
Tillæg til behandlingsvejledning for biologiske lægemidler til svær astma 

Fortsat i proces.  

 

Punkt 10 
Tillæg til behandlingsvejledning for kronisk leddegigt 

Rådet besluttede, at fagudvalget skulle inddrages – sagen er derfor fortsat i proces.  
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Punkt 11 
Indstilling vedrørende voretigene neparvovec (Luxturna) 

Rådet besluttede, at anbefalingen skal genbehandles, da der foreligger en ny pris.  
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