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Skriftlige godkendelser 
Måned/periode: marts 2023 

  

Dato 8. marts 2023 
Forelæggelse for Rådet vedr. direkte indplacering af faricimab i behandlingsvejledning vedr. diabetisk makulaødem 
(DME) 
 
Rådet godkendte indstillingen til: 

• Udkast til Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til diabetisk makulaødem, 
direkte indplacering af faricimab - version 1.0. Her ligestilles faricimab med aflibercept og ranibizumab.  

• Udkast til Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til diabetisk makulaødem - 
version 2.0. 

Tillægget til Medicinrådets behandlingsvejledning og den opdaterede baggrund for behandlingsvejledning vedr. 
diabetisk makulaødem er sendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside.  
 

Dato 8. marts 2023 
Forelæggelse for Rådet vedr. direkte indplacering af brolucizumab i behandlingsvejledning vedr. diabetisk 
makulaødem (DME) 
 
Rådet godkendte indstillingen til: 

• Udkast til Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til diabetisk makulaødem, 
direkte indplacering af brolucizumab - version 1.0 

• At brolucizumab ikke kan ligestilles med aflibercept (eller ranibizumab) grundet øget risiko for intraokulær 
inflammation og sjældne synstruende bivirkninger 

Tillægget til Medicinrådets behandlingsvejledning vedr. diabetisk makulaødem er sendt til regionerne og offentliggjort 
på Medicinrådets hjemmeside. 
 
Dato 8. marts 2023 
Forelæggelse for Rådet vedr. indplacering af ozanimod i behandlingsvejledningen vedr. moderat til svær colitis 
ulcerosa 
 
Rådet godkendte indstillingen til: 

• Udkast til Tillæg til behandlingsvejledningen vedrørende biologiske og målrettede syntetiske lægemidler (BMSL) til 
colitis ulcerosa, hvor ozanimod indplaceres i behandlingsrækkefølgen for hhv. naive og erfarne patienter: 

◦ For BMSL-naive patienter: Ozanimod indplaceres under ’Anvend ikke rutinemæs sigt 

◦ For BMSL-erfarne patienter: Ozanimod indplaceres under ’Overvej’ 

Tillægget til Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende biologiske og målrettede syntetiske lægemidler (BMSL) 
til colitis ulcerosa er sendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside.  
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Dato 15. marts 2023 
Forelæggelse for Rådet vedr. vurdering af lægemidler vha. behandlingsvejledning for kronisk lymfatisk leukæmi 
(CLL) 
 
Rådet godkendte indstillingen til: 

• At vurderingen af indikationsudvidelser for ibrutinib og zanubrutinib samt revurderingen af venetoclax + 
obinutuzumab foretages som direkte indplaceringer i forbindelse med udarbejdelsen af en behandlingsvejledning 
for CLL-området. 
 

Dato 20. marts 2023 
Godkendelse af lægemiddelrekommandation 
 
Rådsmedlemmerne Birgitte Klindt Poulsen og Christine Dinsen-Andersen har på vegne af Rådet godkendt en 
opdatering af følgende lægemiddelrekommandation: 

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende biologiske lægemidler til svær 
astma – version 2.2 

Rekommandationen er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside.  

Dato 21. marts 2023 
Forelæggelse for Rådet om at vurdering af en række lægemidler sker ved direkte indplacering i 
behandlingsvejledning 
 
Rådet godkendte indstillingen til, at følgende lægemidler vurderes ved at indplacere dem direkte i 
behandlingsvejledninger på områderne: 

• Guselkumab til moderat-til-svær psoriasis 

• Deucravacitinib til moderat-til-svær psoriasis 

• Upadacitinib til colitis ulcerosa 

• Upadacitinib til crohns sygdom 

• Risankizumab til crohns sygdom 

 

Dato 24. marts 2023 
Forelæggelse for Rådet vedr. nyt rådsmedlem (sundhedsøkonom) 
 
Rådet godkendte indstillingen til, at: 

• Rådet udpeger professor Rikke Søgaard som nyt rådsmedlem jf. Medicinrådets kommissoriums pkt. 4.1.7. 

Rikke Søgaard tiltræder som nyt rådsmedlem den 3. maj 2023.  
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Dato 24. marts 2023 
Godkendelse af lægemiddelrekommandation 
 
Rådsmedlemmerne Birgitte Klindt Poulsen og Christine Dinsen-Andersen har på vegne af Rådet godkendt en 
opdatering af følgende lægemiddelrekommandation: 

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation for lægemidler til svær kronisk rhinosinuitis med næsepolypper - 
version 1.0 

Rekommandationen er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside.  
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Samlet oversigt over anmodninger om revurderinger 

Dato 24. marts 2023  
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering af Medicinrådets anbefaling af pegcetacoplan til 
paroksystisk natlig hæmoglobinuri (PNH) på baggrund af ny pris.  
Medicinrådets formandskab har besluttet, at Medicinrådet skal revurdere anbefalingen.  
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