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Skriftlige godkendelser 

Måned/periode: Januar 2022 

Dato: 13. januar 2022 

Emne: Godkendelse af habilitet: Ny formand til fagudvalget vedr. kræft i blærehalskirtlen – samt godkendelse af 
kommissorium for fagudvalget 

Rådet godkendte habilitetserklæringen på en ny formand for Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i blærehalskirtlen 
samt godkendte et tilrettet udkast til fagudvalgets kommissorium. 

Dato: 24. januar 2022 

Emne: Godkendelse af lægemiddelrekommandation 

Rådsmedlemmerne Birgitte Klindt Poulsen og Lars Nielsen har på vegne af Rådet godkendt følgende 
lægemiddelrekommandation: 

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende 1. linjebehandling af
uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft – version 1.7

Lægemiddelrekommandationen er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 

Dato: 27. januar 2022 

Emne: Godkendelse af habilitet: Formand til et nyt fagudvalg vedr. nyresygdomme – samt godkendelse af 
kommissorium for fagudvalget 

Rådet godkendte habilitetserklæringen på en ny formand for Medicinrådets fagudvalg vedr. nyresygdomme samt 
godkendte et tilrettet udkast til fagudvalgets kommissorium. 

Dato: 27. januar 2022 

Emne: Rådsbehandling af omkostningsanalysen vedr. ligestilling af atezolizumab, cemiplimab og pembrolizumab til 
behandling af ikke-småcellet lungekræft hos patienter med PD-L1-ekspression ≥ 50 % (Genbehandling) 

Rådet godkendte 2. udkast til omkostningsanalysen vedrørende ligestillede lægemidler til førstelinjebehandling af 
uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft hos patienter med PD-L1-ekspression ≥ 50 %. 

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/163851/f71a96bafbb12b794bdb36c4b30536a6/DA
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Dato: 27. januar 2022 

Emne: Opdatering af anbefaling vedr. nivolumab/ipilimumab til behandling af avanceret nyrekræft 

Rådet godkendte en opdatering af anbefalingen fra 2019, hvor Rådet ønskede, at der efter 2 år igen skulle tages 
stilling til, om anbefalingen fortsat skal gælde. 

Anbefalingen er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 

Dato: 27. januar 2022 

Emne: Skriftlig rådsbehandling af nyt lægemiddel: avatrombopag (Doptelet) til kronisk immuntrombocytopeni 
(7-ugers proces) 

Rådet godkendte udkastet til Medicinrådets anbefaling vedr. avatrombopag til kronisk immuntrombocytopeni, og 
godkendte ligeledes udkastet til Medicinrådets sundhedsøkonomiske afrapportering vedr. avatrombopag til kronisk 
immuntrombocytopeni. 

Anbefalingen er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 


