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Invitation til indsendelse af litteratur        
vedrørende type 2-diabetes 

Medicinrådet godkendte den 9. december 2020 en protokol for en fælles regional behandlingsvej-
ledning vedrørende type 2-diabetes.  

Virksomheder med markedsføringstilladelse til ét eller flere af nedenstående lægemidler fra tabel 
3.3 i protokollen har mulighed for at indsende litteratur, der opfylder inklusionskriterierne beskre-
vet i protokollen.  

Glibenclamid      Alogliptin      Canagliflozin   Dulaglutid  Insulin human 
Gliclazid      Linagliptin      Dapagliflozin   Exenatid  Insulin degludec 
Glipizid      Saxagliptin  Empagliflozin   Liraglutid  Insulin detemir 
Glimepirid     Sitagliptin         Ertugliflozin      Lixisenatid  Insulin glargin 
       Vildagliptin      Semaglutid 
 

Virksomheden skal fremsende alle referencer i to formater (begge formater skal anvendes, og de 
skal indeholde præcis de samme referencer): 

1. Virksomheden skal udfylde og sende ’Skema til indsendelse af litteratur’.  
2. Virksomheden skal sende én samlet fil med alle referencer i Research Information Systems 

(RIS)-format. 

Marker tydeligt, hvis der indgår upubliceret data heri, og bemærk, at data i givet fald skal være i 
overensstemmelse med Medicinrådets kriteriepapir om anvendelse af upublicerede data. 

Det udfyldte skema og den samlede RIS-fil skal sendes til medicinraadet@medicinraadet.dk med 
teksten ”Litteratur type-2 diabetes - [navn på lægemiddel og firma]” i emnefeltet senest 14 dage 
efter den dato, hvor Medicinrådet godkendte protokollen. Efter denne dato vil der ikke være mu-
lighed for at indsende litteratur.  

Den litteratur, virksomheden indsender, vil indgå i litteraturscreeningen på lige fod med den littera-
tur, som Medicinrådet identificerer i den systematiske litteratursøgning, forudsat at: 

1. Skemaet er korrekt udfyldt. Dvs. opfylder de kriterier, der er specificeret i skemaet. 
2. Samtlige referencer fra skemaet er indeholdt i den indsendte RIS-fil. 

Er et eller flere af ovenstående kriterier ikke opfyldt, gennemgås de indsendte referencer ikke.  

Se yderligere om Medicinrådets metoder vedrørende udarbejdelse af behandlingsvejledning i Meto-
dehåndbogen for terapiområder.  

 

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

https://medicinraadet.dk/media/louf5ufc/kriteriepapir-om-anvendelse-af-upublicerede-data-godkendt-af-raadet-19-02-20_final-a.pdf
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