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Skriftlige godkendelser 
Måned/periode: November 2022 

 
 
 

 

Dato 8. november 2022 
Emne: Godkendelse af rekommandationer 

Rådsmedlem Birgitte Klindt Poulsen og Christine Dinsen-Andersen, har i perioden mellem d. 8. november til d. 27. 
november 2022, på vegne af rådet godkendt opdatering af følgende lægemiddelrekommandationer: 

• Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af behandling af kronisk hepatitis B - 
version 2.7 

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til moderat til svær 
plaque psoriasis - version 1.3 

• Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af biologisk behandling af psoriasisartrit – 
version 1.6 

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende biologiske og målrettede 
syntetiske lægemidler til behandling af colitis ulcerosa - version 1.3 

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende biologiske og målrettede 
syntetiske lægemidler til behandling af Crohns sygdom - version 1.2 

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende biologiske lægemidler til svær 
astma - version 2.1 

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til kronisk leddegigt 
- version 2.4 

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation og kliniske sammenligningsgrundlag vedrørende lægemidler til 
højrisiko ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft – version 1.2 

• Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk 
kastrationsresistent prostatacancer, mCRPC – version 2.9 

Rekommandationerne er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 
 

Dato 10. november 2022 
Emne: Forelæggelse for Rådet vedr. habilitetsvurdering af fagudvalgsmedlem 

Intern sag. Offentliggøres ikke.  
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Dato 14. november 2022 
Emne: Forelæggelse for Rådet vedr. direkte indplacering af filgotinib i behandlingsvejledningen vedr. biologiske og 
syntetiske lægemidler til behandling af colitis ulcerosa 
 
Rådet godkendte:  

• at filgotinib vurderes ved en direkte indplacering i behandlingsvejledningen vedr. biologiske og syntetiske 
lægemidler til behandling af colitis ulcerosa. 

 
 
Dato 16. november 2022 
Emne: Forelæggelse for Rådet vedr. revurdering af dostarlimab til kræft i livmoderslimhinden 
 
Rådet godkendte:  

• At ændre anbefalingen for de patienter, der progredierer ≤ 6 måneder efter behandling med platinbaseret 
kemoterapi med følgende tekst: 

Medicinrådet anbefaler 

Medicinrådet anbefaler dostarlimab til behandling af patienter med kræft i livmoderslimhinden af typen dMMR/MSI-high. 
Anbefalingen gælder patienter, der får tilbagefald under eller mindre end 6 måneder efter deres seneste behandling med 
platinbaseret kemoterapi.  

Medicinrådet vurderer, at dostarlimab for disse patienter sandsynligvis er mere effektivt og mindre bivirkningstungt end 
pegyleret liposomalt doxorubicin, som er den nuværende behandling. Datagrundlaget er dog meget usikkert, fordi dostarlimab 
alene er undersøgt i et mindre studie uden sammenligningsgruppe, og patienterne er fulgt i kort tid. Selvom dostarlimab er 
dyrere end pegyleret liposomalt doxorubicin, finder Medicinrådet, at omkostningerne til behandlingen er rimelige. 

 

Medicinrådet anbefaler ikke 

Medicinrådet anbefaler ikke dostarlimab til behandling af patienter med kræft i livmoderslimhinden af typen dMMR/MSI-high, 
der får tilbagefald mere end 6 måneder efter deres seneste behandling med platinbaseret kemoterapi.  

Medicinrådet finder det ikke sandsynliggjort, at dostarlimab for disse patienter er mere effektivt end genbehandling med 
platinbaseret kemoterapi, som er den nuværende behandling. Dog er dostarlimab mindre bivirkningstungt. Dostarlimab er 
væsentligt dyrere end den nuværende behandling. Medicinrådet vurderer derfor samlet set, at omkostningerne til behandlingen 
er for høje i forhold til den ikke dokumenterede effekt hos denne patientgruppe. 

Anbefalingen er fremsendt til regionerne, og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 

 

 
Dato 29. november 2022 
Emne: Forelæggelse for Rådet vedr. Danske Regioners ni tiltag, der skal nedbringe Medicinrådets 
sagsbehandlingstid 

Intern sag. Offentliggøres ikke. 
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