
   

Skriftlige godkendelser 
Måned/periode: Juni 2022 

 
 
 

 

Dato 9. juni 2022 

Emne: Forelæggelse for Rådet vedr. nyt rådsmedlem og ny observatør 

Rådet godkendte indstilling af nyt rådsmedlem og ny observatør 

• Lisbeth Høeg-Jensen indtræder i Rådet som nyt rådsmedlem (udpeget af Danske Patienter). 

• Kristin Skougaard indtræder i Rådet som ny observatør (udpeget af Lægemiddelstyrelsen). 

 

Dato 14. juni 2022 
Emne: Rådsbehandling af Medicinrådets omkostningsanalyse vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft 
(myelomatose) vedr. patienter, der ikke er kandidater til højdosis kemoterapi 

Rådet godkendte udkast til Medicinrådets omkostningsanalyse vedrørende lægemidler til knoglemarvskræft 
(myelomatose) - vedr. patienter, der ikke er kandidater til højdosis kemoterapi. 

Omkostningsanalysen er offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 

 

Dato 14. juni 2022 
Emne: Rådsbehandling af Medicinrådets omkostningsanalyse vedrørende lægemidler til attakvis multipel sklerose 

Rådet godkendte udkast til Medicinrådets omkostningsanalyse vedrørende lægemidler til attakvis multipel sklerose - 
version 2.0. 

Omkostningsanalysen er offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 

 

Dato 16. juni 2022 
Emne: Godkendelse af lægemiddelrekommandation 

Rådsmedlem Birgitte Klindt Poulsen har på vegne af Rådet godkendt følgende lægemiddelrekommandation: 

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation vedrørende antidiabetika til type 2-diabetes – version 1.2 

Lægemiddelrekommandationen er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 

 

 

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/181669/f95ca9f913667786c2aff21be829b9cf/DA
http://adlegacy.abledocs.com/181669/f95ca9f913667786c2aff21be829b9cf/DA


 

 Side 2/2 

Dato 20. juni 2022 
Emne: Forelæggelse for Rådet vedr. habilitetsvurdering af formand til fagudvalget vedr. atopisk eksem 

Rådet godkendte indstilling af ny formand, Lars Nielsen for Medicinrådets fagudvalg vedr. atopisk eksem. 

 

Dato 24. juni 2022 
Emne: Forelæggelse for Rådet vedr. habilitetsvurdering af fagudvalgsformand 

Intern sag. Offentliggøres ikke. 

 

Dato 29. juni 2022 
Emne: Forelæggelse for Rådet vedr. habilitetsvurdering nyt rådsmedlem 

Rådet godkendte indstilling af nyt rådsmedlem 

• Michael Braüner Schmidt indtræder i Rådet som nyt rådsmedlem (udpeget af Region Nordjylland). 

 

Dato 29. juni 2022 
Emne: Forelæggelse for Rådet vedr. direkte indplacering af lorlatinib som 1. linjebehandling til ALK-positiv ikke-
småcellet lungekræft   

Rådet godkendte, at lorlatinib som 1. linjebehandling af ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft bliver vurderet med 
henblik på en direkte indplacering i Medicinrådets behandlingsvejledning som ligestillet med alectinib og brigatinib.   
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