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Nyhetsbrev ALK kardiologi 
juni 2021 

 

Norrländska läkemedelsrådet rekommenderar nu SGLT2-

hämmaren Forxiga vid symtomatisk hjärtsvikt. 

 

Det gäller symtomatisk hjärtsvikt med nedsatt 

ejektionsfraktion (≤40%) om man dessförinnan har försökt 

optimera behandling med RAAS-blockad, betablockad, med 

eller utan MRA (där MRA inte är lämpligt). 

 

Var god se bifogat dokument nedan! 

 

 

Mvh Grigorios Papastergiou 

Alk Kardiologi 
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 Regional introduktion av ny 
medicinsk metod  
Rekommendation från Norrländska 
läkemedelsrådet  
2021-05-28  
 
Version 1  

Forxiga®, dapagliflozin  
Avsett för behandling av diabetes mellitus typ 1 och 2, samt 

behandling av symtomatisk, kronisk hjärtsvikt med nedsatt EF.  
Anmälan gäller hjärtviktindikationen.  

 

Sammanfattande ställningstagande  
Norrländska läkemedelsrådets arbetsgrupp för regional introduktion av 
nya läkemedel (ARIL) rekommenderar de norra regionerna  

att Forxiga kan användas vid symtomatisk hjärtsvikt med nedsatt 
vänsterkammerfunktion (EF ≤ 40%) NYHA klass II-IV  

när patienten innan har fått optimerad basbehandling med RAAS-
blockad, betablockad och MRA, eller utan MRA om MRA inte är lämpligt 
och behandlingsmålen inte har uppnåtts.  

det uppskattas att c:a 15-16% av hjärtsviktpopulationen uppfyller 
kriterierna för behandling med Forxiga  
 
Den samlade kostnadskonsekvensen för norra regionen för Forxiga med 
indikation kronisk hjärtsvikt beräknas till ca 14 Mkr vid full 
implementering.  
Uppföljning av ekonomiskt utfall mot uppskattad budgetkonsekvens 
genomförs av chefsamrådet och ARIL 8 ggr/år. Patienter som sätts in på 
behandling i Umeå kommer att följas upp inom ramen för ett 
forskningsprojekt.  
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Generiskt namn och ATC-kod  
Dapagliflozin; A10BK01  

Handelsnamn och tillverkare  
Forxiga; AstraZeneka  

Godkänd indikation  
Dapagliflozin är en så kallat SGLT-2 hämmare. Ansökan gäller 
behandling av symtomatisk hjärtsvikt med nedsatt 
vänsterkammerfunktion (EF < 40%), NYHA klass II-IV, med 
nedsatt ejektionsfraktion. TLV beslutade att den nya indikation för 
dapagliflozin ska ingå i förmån med begränsning från 24 april 
2021. Preparatet subventioneras endast vid symtomatisk hjärtsvikt 
med nedsatt ejektionsfraktion (≤40%) trots att man innan har 
försökt optimerad behandling med RAAS-blockad, betablockad, 
med eller utan MRA (där MRA inte är lämpligt). I publicerade 
hälsoekonomiska analyser uppges en en relativ låg kostnad per 
QALY på c:a 50.000 SEK.  

Nominering och anmälan  
Krister Lindmark, Överläkare, Docent, Vilja Häggkvist ST-läkare.  

Kostnader för norra regionen  
Hjärtsvikt är en ”folksjukdom” med relativ hög dödlighet. Den totala 
hjärtsviktpopulationen in Norra Region beräknas till c:a 17.000-
18.000 individer varav c:a 2800 kan bli aktuella för behandling 
med Forxiga. Det officiella listpriset är 5121 kr/pat/år för en dos på 
10 mg/d. Beräkningen nedan visar kostnaden per år vid full 
implementering som kan ta tid att uppnå.  

Uppskattad kostnadskonsekvens för norra 
regionen  
(2022) Antal pat  Mkr / 12 mån  
RJH  400  2 Mkr  

RVN  800  4 Mkr  

RVB  800  4 Mkr  

RNB  800  4 Mkr  

Total  2800  14 Mkr  

 

 

Ersätter annan läkemedelsbehandling  
Nej. Dapagliflozin kan dock i viss mån användas istället för 
Entresto, men även behandling med både Forxiga och Entresto 
kan bli akutell. Frekvensen av återinläggningar kommer troligen att 
reduceras. En rad med andra SGLT-2 hämmare beräknas få 
godkännande för hjärtsviktindikation i när framtid. Kostnadsnivå för 
alternativa SGLT-2 hämmare blir troligen ungefär densamma.  

Uppföljning  
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Ingen uppföljning i kvalitetsregister planerad enligt sökaren. 
Däremot kommer patientgruppen som sätts in på behandling i 
Umeå sjukvårdsdistrikt att följas inom ramen för ett 
forskningsprojekt.  

Kontaktpersoner ARIL  
Jörn Schneede, ordförande ARIL  

Bilaga  
Anmälan från Krister Lindmark, Överläkare, Docent, Vilja 
Häggkvist ST-läkare 


