
 

 

Skriftlige godkendelser 

Måned/periode: August 2021 

 

 

 

 

Dato 9. august 2021 - Orientering til Rådet 

Emne: Erfaringer med dosisreduktion af lanadelumab til behandling af arveligt angioødem efter 1 års brug i klinisk 

praksis 

 

I forbindelse med Medicinrådets anbefaling for lanadelumab af 22. januar 2020 efterspurgte Rådet en undersøgelse af 

erfaringer med dosisreduktion. Rådet har fået forelagt undersøgelsen fra fagudvalget og har taget orienteringen ad 

notam.  

 

Dato 20. august 2021 

Emne: Godkendelse af udkast til anbefaling vedrørende guselkumab til behandling af psoriasisartrit 

 

Rådet har godkendt udkast til Medicinrådets anbefaling vedrørende guselkumab til behandling af psoriasisartrit, 

version 1.0. 

Anbefalingen er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 

 

Dato 20. august 2021 

Emne: Godkendelse af vurderingsrapport, den sundhedsøkonomiske afrapportering og anbefaling vedr. subkutan 

C1-esteraseinhibitor til forebyggende behandling af arveligt angioødem 

 

Rådet har godkendt udkast til vurderingsrapport, udkast til den sundhedsøkonomiske afrapportering og udkast til 

anbefaling vedr. subkutan C1-esteraseinhibitor til forebyggende behandling af arveligt angioødem. 

Anbefalingen er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 

 

Dato 27. august 2021 - Orientering til Rådet 

Emne:  Status vedr. RADS-lægemiddelrekommandationer 

 

Rådet er blevet orienteret om, at den nedsatte arbejdsgruppe (to rådsmedlemmer, sekretariatet og Amgros) har 

gennemgået de RADS-lægemiddelrekommandationer, hvor prisaftalen udløber i 2022/23.  

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/131018/34ee8eb47815393cedece0b9f61ebeec/DA
http://adlegacy.abledocs.com/131018/34ee8eb47815393cedece0b9f61ebeec/DA


 

 Side 2/2 

 

10 RADS-lægemiddelrekommandationer bliver ikke opdateret: 

  

Fem RADS-lægemiddelrekommandationer opdateres ikke, når de nuværende prisaftaler udløber:  

- Anæmi (knoglemarvssvigt)  

- Aksiale spondylartropatier  

- Pulmonal hypertension  

- Biologisk behandling af hidrosadenitis suppurativa  

- Skeletrelaterede hændelser (knoglemetastaser ved solide tumorer)  

En RADS-lægemiddelrekommandationer vil blive delvis opdateret: 

- Anæmi (nyreinsufficiente patienter)  

o Behandlingsvejledningen omfatter EPO- og jernpræparater. Det faglig grundlag 

(baggrundsnotat) er fra 2015. Der er fortsat væsentlig konkurrence mellem EPO-

præparaterne for denne indikation. Derfor opdateres lægemiddelrekommandationen for 

EPO-præparaterne en gang mere.  

Fire RADS-lægemiddelrekommandationer forventes erstattet af en ny behandlingsvejledning med tilhørende 

lægemiddelrekommandation fra Medicinrådet, inden de nuværende prisaftaler udløber:  

- Psoriasisartrit  

- Hepatitis B  

- Prostatacancer, metastaserende 

- Væksthormon  

 

Dato 31. august 2021 

Emne: Godkendelse af udkast til lægemiddelrekommandationer vedrørende Crohns sygdom og colitis ulcerosa 

 

Rådet har godkendt udkast til lægemiddelrekommandationer vedrørende colitis ulcerosa og Crohns sygdom. 

Lægemiddelrekommandationerne er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 

 

Dato 31. august 2021 

Emne: Opdatering er af lægemiddelrekommandation for anti-HER2 behandling af brystkræft 

 

Rådet har godkendt en opdatering af lægemiddelrekommandationen for anti-HER2 behandling af brystkræft. 

Lægemiddelrekommandationen er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 

 

 

 

 


