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Invitation til indsendelse af litteratur        
vedrørende kronisk hepatitis C  

Medicinrådet godkendte den 22. juni 2020 protokollen for udarbejdelse af en opdatering af den 
fælles regionale behandlingsvejledning vedrørende kronisk hepatitis C. 

Virksomheder med markedsføringstilladelse til ét eller flere af nedenstående lægemidler [fra tabel 2 
i protokollen] har i den forbindelse mulighed for at indsende relevant litteratur i overensstemmelse 
med inklusionskriterier beskrevet i protokollen. Da der er tale om en opdatering af den eksisterende 
behandlingsvejledning inkluderes kun litteratur, der er publiceret efter den 22. november 2017. 
Hvis der indsendes upubliceret data, skal det være i overensstemmelse med kriteriepapiret om an-
vendelse af upublicerede data, og det skal markeres tydeligt i RIS-filen samt det indsendte skema. 

• Daclatasvir 
• Dasabuvir 
• Grazoprevir + elbasvir  
• Ombitasvir + paritaprevir + ritonavir 
• Simeprevir 
• Sofosbuvir 
• Sofosbuvir + ledipasvir 
• Sofosbuvir + velpatasvir 
• Sofosbuvir + velpatasvir + voxilaprevir 
• Glecaprevir + pibrentasvir 
• Ribavirin 

Alle referencer skal indsendes ved brug af skemaet til indsendelse af litteratur samt i Research In-
formation Systems (RIS)-format.  

Det udfyldte skema og samtlige referencer i én samlet RIS-fil sendes til medicinraadet@medicinraa-
det.dk senest 14 dage efter godkendelse af protokollen. Efter denne dato vil der ikke være mulighed 
for at indsende litteratur.  

Den indsendte litteratur indgår i litteraturscreeningen på lige fod med den litteratur, som blev iden-
tificeret i den systematiske litteratursøgning, hvis følgende kriterier er opfyldt: 

1. Referenceskemaet er udfyldt med alle efterspurgte oplysninger. 
2. Samtlige referencer 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.  

 

https://medicinraadet.dk/media/louf5ufc/kriteriepapir-om-anvendelse-af-upublicerede-data-godkendt-af-raadet-19-02-20_final-a.pdf
https://medicinraadet.dk/media/louf5ufc/kriteriepapir-om-anvendelse-af-upublicerede-data-godkendt-af-raadet-19-02-20_final-a.pdf
mailto:medicinraadet@medicinraadet.dk
mailto:medicinraadet@medicinraadet.dk
https://medicinraadet.dk/media/4268/metodehaandbog-for-terapiomraader.pdf
https://medicinraadet.dk/media/lxtlggw4/metodehaandbog-for-terapiomraader_adlegacy.pdf
https://medicinraadet.dk/media/lxtlggw4/metodehaandbog-for-terapiomraader_adlegacy.pdf

	Icon1Field: 
	Med: 
	Warning: 


