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Skriftlige godkendelser 
Måned/periode: December 2022 

Dato 1. december 2022 
Emne: Godkendelse af rekommandation 

Rådsmedlemmerne Birgitte Klindt Poulsen og Christine Dinsen-Andersen har på vegne af Rådet godkendt en 
opdatering af følgende lægemiddelrekommandation: 

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende antiretrovirale lægemidler til
behandlingsnaive patienter med hiv-1-infektion – version 1.2

Rekommandationen er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 

Dato 7. december 2022 
Emne: Anmodning om revurdering 

Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering af anbefalingen vedrørende venetoclax + obinutuzumab til 
patienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukæmi. Medicinrådets formandskab har besluttet, at 
Medicinrådet skal revurdere anbefalingen. 

Dato 7. december 202 
Emne: Anmodning om revurdering 

Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering af anbefalingen vedr. azacitidin til AML. Medicinrådets 
formandskab har besluttet, at Medicinrådet ikke skal revurdere anbefalingen. *

Dato 8. december 2022 
Emne: Habilitetsvurdering af fagudvalgsformand og godkendelse af kommissorie for fagudvalget vedr. hypertrofisk 
kardiomyopati 

Rådet godkendte den indstillede formand. 

Dato 15. december 2022  
Emne: Vurdering af ibrugtagning af biosimilært ranibizumab 

Rådet godkendte: 

• udkast til Medicinrådets vurdering af ibrugtagning af biosimilært ranibizumab til behandling af aldersrelateret
makuladegeneration, diabetisk makulaødem og retinal veneokklusion
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Medicinrådets vurdering af ibrugtagning af biosimilært ranibizumab er fremsendt til regionerne og offentliggjort på 
Medicinrådets hjemmeside. 

Dato 19. december 2022 
Emne: Anmodning om revurdering 

Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering af enfortumab vedotin til blærekræft. Medicinrådets 
formandskabet har besluttet, at Medicinrådet ikke skal revurdere anbefalingen. 

Dato 20. december 2022 
Emne: Opdatering af behandlingsvejledning for svær astma inkl. direkte indplacering af mepolizumab til børn 

Rådet godkendte: 

• at der i forbindelse med opdateringen af behandlingsvejledningen for svær astma sker en direkte indplacering af
mepolizumab til børn (6-11 år).

Dato 20. december 2022 
Emne: Anbefaling af baricitinib til atopisk eksem – version 2.0 

Rådet godkendte: 

• version 2.0 af anbefalingen vedr. baricitinib til atopisk eksem på baggrund af EMAs vurdering af bivirkninger ved
JAK-hæmmere.

Anbefalingen er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 

Dato 20. december 2022 
Emne: Genudpegning af medlemmer til en arbejdsgruppe, der vurderer lægemidler til behandling af Covid-19-
patienter 

Rådet godkendte: 

• genudpegningen af Steen Werner Hansen og Niels Obel som Medicinrådets repræsentanter i Covid-19-
arbejdsgruppen, jf. Kommissorium for arbejdsgruppen.

Dato 20. december 2022 
Emne: Anbefaling af fostamatinib (Tavlesse) til behandling af kronisk immun trombocytopeni 

Rådet godkendte med følgende anbefaling: 
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Medicinrådet anbefaler 

Medicinrådet anbefaler fostamatinib til patienter med blodsygdommen kronisk immun trombocytopeni. Sygdommen medfører, 
at antallet af blodplader hos patienterne falder til så lavt et niveau, at der opstår risiko for blødninger. Anbefalingen gælder 
patienter, som ikke har haft effekt af de behandlinger, der anvendes i 1. og 2. linje.  

Fostamatinib ser ud til at øge blodpladetallet for en lille gruppe patienter, som derfor kan have gavn af behandlingen. 
Medicinrådet vurderer, at omkostningerne til behandlingen er rimelige for denne effekt.  

Behandlingen bør stoppes, hvis patientens blodpladetal ikke stiger indenfor de første 8 uger af behandlingen, samtidig med at 
patientens blødningstendens vurderes reduceret. Behandlingen bør også stoppe, hvis blodpladetallet på et senere tidspunkt 
falder, eller patientens blødningstendens vurderes at være i stigning 

Anbefalingen er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 

Dato 21. december 2022 
Emne: Godkendelse af rekommandation 

Rådsmedlem Birgitte Klindt Poulsen og Christine Dinsen-Andersen har på vegne af Rådet godkendt opdatering af 
følgende lægemiddelrekommandation: 

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til
førstelinjebehandling af uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft – version 2.0

Rekommandationen er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 

Dato 22. december 2022 
Emne: Anmodning om revurdering 

Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering af lenvatinib i komb. med pembrolizumab til 
metastatisk nyrecellekarcinom. Medicinrådets formandskab har besluttet, at Medicinrådet ikke skal revurdere 
anbefalingen. 

* Mindre ændring foretaget i punktet vedr. azacitidin til AML d. 10.01.23
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