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Skriftlige godkendelser 
Måned/periode: December 2021/januar 2022 

  

Dato: 14. december 2021 

Emne: Habilitetsvurdering: Formand til fagudvalget vedrørende nyretransplantation samt godkendelse af udkast til 
kommissorium 

Rådet godkendte indstilling af ny formand for Medicinrådets fagudvalg vedr. nyretransplantation. 

Rådet godkendte udkast til kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedr. nyretransplantation. 

 

Dato: 4.-6. januar 2022 
Emne: Godkendelse af lægemiddelrekommandationer 

Rådsmedlemmerne Birgitte Klindt Poulsen og Lars Nielsen har på vegne af Rådet godkendt følgende 
lægemiddelrekommandationer: 
 
Opfølgning på rådsmødet d. 15. december 2021 

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hæmofili B – 
version 1.1 

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til 
knoglemarvskræft (myelomatose) – version 1.3 

 
Opdatering af lægemiddelrekommandationer 

• Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk parenteral behandling af anæmi hos 
nyreinsufficiente patienter – version 1.3 

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende biologiske og målrettede 
syntetiske lægemidler til behandling af Crohns sygdom – version 1.1 

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende biologiske og målrettede 
syntetiske lægemidler til behandling af colitis ulcerosa – version 1.2 

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til moderat til svær 
plaque psoriasis – version 1.1 

• Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af biologisk behandling af psoriasisartrit – 
version 1.3 (RADS) 

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til kronisk leddegigt 
– version 2.2 

 

Alle lægemiddelrekommandationerne fremsendes til regionerne. 

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/162455/fbab557366a300b4a1af8c7f246070f9/DA
http://adlegacy.abledocs.com/162455/fbab557366a300b4a1af8c7f246070f9/DA
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Dato: 7. januar 2022 
Emne: Rådsbehandling af bimekizumab (Bimzelx) til moderat til svær plaque psoriasis 
 
Rådet godkendte fremsendte udkast til tillæg til behandlingsvejledningen vedrørende lægemidler til moderat til svær 
plaque psoriasis, vedr. direkte indplacering af bimekizumab til patienter uden ledgener. 
Tillægget fremsendes til regionerne. 
 
 
 
Dato: 7. januar 2022 

Emne: Rådsbehandling af vurdering af esketamin til behandlingsresistent depression (revurdering) – 1. udkast 

Rådet godkendte ikke fremsendte udkast af revurderingen af vurderingsrapporten for esketamin til 
behandlingsresistent depression (se mere under d. 13. januar 2022). 
 

Dato: 13. januar 2022 

Emne: Rådsbehandling af vurdering af esketamin til behandlingsresistent depression (revurdering) – 2. udkast 

Rådet godkendte det tilrettede udkast af revurderingen af vurderingsrapporten for esketamin til behandlingsresistent 
depression. 

Sekretariatet orienterer ansøger om Rådets beslutning, og en ny anbefaling forelægges Rådet på rådsmødet onsdag d. 
23. februar 2022. 
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