
   

Skriftlige godkendelser 
Måned/periode: Maj 2022 

 

 
 

Dato 11. maj 2022 

Emne: Habilitetsvurdering – nyt rådsmedlem 

Rådet godkendte en habilitetserklæring på et nyt rådsmedlem, Christine Dinsen-Andersen. 

 

Dato 11. maj 2022 

Emne: Habilitetsvurdering ift. nye oplysninger – rådsmedlem (observatør) – Simon Tarp 

Rådet godkendte en opdateret habilitetserklæring fra rådsmedlem (observatør) Simon Tarp. 

 

Dato 11. maj 2022 

Emne: Godkendelse af lægemiddelrekommandationer 

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

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til 
knoglemarvskræft (myelomatose) – version 1.5 

• Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til 
knoglemarvskræft (myelomatose) – version 1.6 

Lægemiddelrekommandationerne er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 

 

Dato 19. maj 2022 

Emne: Godkendelse af lægemiddelrekommandation 

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

• Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer 
(TKI) ved kronisk myeloid leukæmi (CML) - version 2.4 

 Lægemiddelrekommandationen er fremsendt til regionerne og offentliggjort på Medicinrådets hjemmeside. 

 

Dato 19. maj 2022 
Emne: Forelæggelse for Rådet: Formand til fagudvalget vedr. alzheimers sygdom 

Sagen er ikke endeligt afsluttet. 

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/179627/dc51d02291e8587ce3c4ecafac9b28fb/DA
http://adlegacy.abledocs.com/179627/dc51d02291e8587ce3c4ecafac9b28fb/DA


 

 Side 2/2 

 

Dato 19. maj 2022 
Emne: Rådsbehandling af opdatering af behandlingsvejledning vedr. adjuverende modermærkekræft for patienter 
med BRAF-mutation 

Rådet har godkendt at andelen af patienter med resektabel modermærkekræft og BRAF-mutation, som kan tilbydes 
adjuverende behandling med dabrafenib i kombination med trametinib, udvides fra de nuværende 5 % til 20 %.  

Samt at ændringen foretages i både lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning (anbefalingstabel, Bilag 1) 
og i Medicinrådets anbefaling. 

Den opdaterede behandlingsvejledning samt opdaterede anbefaling er fremsendt til regionerne, og offentliggjort på 
Medicinrådets hjemmeside. 

 

Dato 1. juni 2022 
Emne: Forelæggelse for Rådet vedr. dupilumab til svær kronisk rhinosinuitis med næsepolypper (CRSwNP) 

Sagen er ikke endeligt afsluttet. 

Sat til behandling på rådsmødet onsdag d. 15. juni 2022. 

 

Dato 1. juni 2022 
Emne: Habilitetsvurdering – ny formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. nyrekræft 

Rådet godkendte habilitetserklæring på ny formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. nyrekræft. 
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