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Skriftlige godkendelser 
Måned/periode: Oktober 2022 

 
 
 

 

Dato 5. oktober 2022 
Emne: Godkendelse af rekommandationer 

Rådsmedlem Birgitte Klindt Poulsen og Christine Dinesen har på vegne af Rådet godkendt opdatering af følgende 
lægemiddelrekommandationer: 

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til von Willebrand 
sygdom – version 1.1 

Rekommandationen er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 
 

Dato 11. oktober 2022 
Emne: Godkendelse af rekommandationer 

Rådsmedlem Birgitte Klindt Poulsen og Christine Dinesen har på vegne af Rådet godkendt opdatering af følgende 
lægemiddelrekommandationer: 

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation vedrørende lægemidler til kronisk migræne – version 1.3 

Rekommandationen er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 
 

Dato 11. oktober 2022 
Emne: Forelæggelse for Rådet vedr. behandlingsvejledning for Hepatitis B 

Rådet godkendte indstillingen til, at der ikke udarbejdes en behandlingsvejledning for hepatitis B på nuværende 
tidspunkt. 

Hvis der kommer nye lægemidler, data eller ændrede økonomiske forhold, kan området igen indstilles. 
 

Dato 19. oktober 2022 
Emne: Protokol for klinisk ligestilling vedrørende tillægsbehandling med EGFR‐hæmmer ved behandling af 
metastaserende tyk‐ og endetarmskræft 

Rådet godkendte indstillingen til  

• Protokol for Medicinrådets grundlag for klinisk ligestilling vedrørende tillægsbehandling med EGFR‐hæmmer ved 
behandling af metastaserende tyk‐ og endetarmskræft, version 1.0 

Protokollen er offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 
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Dato 19. oktober 2022 
Emne: Genudpegning af rådsmedlem 

Rådet godkendte indstillingen til, at Dorte Gyrd‐Hansen genudpeges som rådsmedlem for endnu en toårige periode 
(gældende fra den 15. november 2022) jf. Medicinrådets kommissories punkt 4.1.7. 
 

Dato 24. oktober 2022 
Emne: Forelæggelse for Rådet om indstilling af Dorte Lisbet Nielsen til fagligt udvalg for DCCC 

Rådet godkendte indstillingen til, at: 

• Dorte Lisbet Nielsen gen(indstilles) som Medicinrådets repræsentant i fagligt udvalg for DCCC for endnu en treårig 
periode (gældende fra den 1. januar 2023).  

• Sekretariatet orienterer DCCC om, at Dorte Lisbet Nielsen ønsker at fortsætte sit arbejde i arbejdsgruppen 
vedrørende real world data. 

 

Dato 25. oktober 2022 
Emne: Godkendelse af rekommandationer 

Rådsmedlem Birgitte Klindt Poulsen og Christine Dinesen har på vegne af Rådet godkendt opdatering af følgende 
lægemiddelrekommandationer: 

• Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk 
kastrationsresistent prostatacancer, mCRPC – version 2.8 

Rekommandationen er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 
 

Dato 27. oktober 2022 
Emne: Godkendelse af rekommandationer 

Rådsmedlem Birgitte Klindt Poulsen og Christine Dinesen har på vegne af Rådet godkendt opdatering af følgende 
lægemiddelrekommandationer: 

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation og kliniske sammenligningsgrundlag vedrørende lægemidler til 
højrisiko ikke‐metastaserende kastrationsresistent prostatakræft, version 1.1 

Rekommandationen er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 

 

Dato 1. november 2022 
Emne: Forelæggelse for Rådet vedr. habilitetsvurdering af fagudvalgsmedlem 

Intern sag. Offentliggøres ikke.  
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