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SAKEN 

Ansökan inom läkemedelsförmånerna 

BESLUT 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket avvisar Bayer AB:s ansökan i den del som avser 

subvention utanför godkänd indikation och avslår ansökan i övrigt avseende att Verquvo, 

filmdragerad tablett, ska ingå i läkemedelsförmånerna.  
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ANSÖKAN 

Bayer AB har ansökt om att nedanstående läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna och 

att pris fastställs enligt följande tabell.  

 

Namn Form Styrka Förp. Varunr. AIP (SEK) 

Verquvo tablett 2,5 mg 14 st 073801 438,90 

Verquvo tablett 2,5 mg 100 st 414890 3136,00 

Verquvo tablett 5 mg 14 st 392044 438,90 

Verquvo tablett 5 mg 100 st 592720 3136,00 

Verquvo tablett 10 mg 14 st 541320 438,90 

Verquvo tablett 10 mg 98 st 558616 3072,30 

Verquvo tablett 10 mg 100 st 535125 3136,00 

 
 
Bayer AB har ansökt om subvention för hela Verquvos indikation samt för patienter som vid 
dekompenseringen krävt ökad behandling med diuretika i oral eller intravenös form.  
 
Alternativt i enlighet med ovan men med villkor i form av uppföljningskravet att inkomma 
med resultaten från VICTOR-studien senast juni 2026.  
 
Företaget har därutöver ansökt om en begränsad subvention till de patienter som inte kan 
behandlas med SGLT2-hämmare.  

UTREDNING I ÄRENDET 

Verquvo innehåller substansen vericiguat och är avsett för behandling av symtomatisk 

kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion hos vuxna patienter som har stabiliserats 

efter en nyligen genomgången försämring (dekompenserad hjärtsvikt) som 

krävt intravenös behandling. 

Verquvo är en stimulerare av lösligt guanylatcyklas och den första substansen i 

läkemedelsklassen godkänd för behandling av hjärtsvikt. Lösligt guanylatcyklas syntetiserar 

cykliskt gunanosinmonofosfat (cGMP) som relaxerar glatt muskulatur och vidgar blodkärl, 

vilket kan minska symtom på hjärtsvikt. 

Vid hjärtsvikt förmår hjärtat inte pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Tillståndet kan ha 

olika bakomliggande orsaker men utvecklas oftast gradvis och kan ha funnits länge innan 

tydliga symtom uppkommer. Det finns även situationer där hjärtsvikt uppkommer akut, som 

till exempel efter en hjärtinfarkt. Hjärtsvikt drabbar cirka två procent av befolkningen. Hos 

personer över 80 år är förekomsten cirka tio procent. 

Europeiska kardiologföreningen (European Society of Cardiology, ESC) uppdaterade sina 

riktlinjer för behandling av akut och kronisk hjärtsvikt i augusti 2021. Riktlinjerna anger att 
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första linjens behandling utgörs av ACE-hämmare och betablockerare där ACE-hämmaren 

vid intolerans kan bytas ut mot angiotensinreceptorblockerare (ARB). Vid kvarstående 

symtom och nedsatt ejektionsfraktion rekommenderas i första hand tillägg av 

mineralkortikoidreceptorantagonist (MRA), och vid symtom trots detta byte från ACE-

hämmare eller ARB till ARNI (sakubitril/valsartan [Entresto]). Alla patienter med tidigare 

nämnd behandling rekommenderas enligt de nya rekommendationerna även tillägg av 

natriumglukossamtransportör 2 (SGLT2)-hämmare. Vericiguat kan enligt dessa riktlinjer 

övervägas till patienter som har genomgått en försämringsepisod trots behandling med ACE-

hämmare/ARNI, betablockerare och MRA för att minska risken för kardiovaskulär död och 

sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt. 

Även Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer (LOK) har i samråd med Nationellt 
programområde hjärt- och kärlsjukdomar i januari 2022 uppdaterat sina rekommendationer 
för behandling av hjärtsvikt. Enligt dessa rekommenderas SGLT2-hämmare i kombination 
med ACE-hämmare eller betablockerare som initial behandling och snart därefter tillägg 
även av MRA och det läkemedel av de övriga två (ACE-hämmare, betablockerare) som initialt 
inte valdes. Undantag gäller vid hypertoni som samsjuklighet, då betablockerare och ACE-
hämmare utgör förstahandsval och tillägg av SGLT2-hämmare och MRA ges snarast möjligt. 
Vid fortsatta symtom trots basbehandling bestående av ACE-hämmare, betablockerare, 
SGLT2-hämmare och MRA rekommenderas byte från ACE-hämmare till ARNI. Vid 
intolerans mot ACE-hämmare ersätts denna med ARB.  
 
Företaget anger att förväntad användning av Verquvo är i linje med europeiska riktlinjer och 
att Verquvo därför inte kommer att användas i samma eller tidigare linjes behandling än 
SGLT2-hämmare.  

 
Verquvo har studerats i fas 3-studien VICTORIA, vars syfte var att utvärdera effekt och 
säkerhet för vericiguat som tillägg till standardbehandling för hjärtsvikt med nedsatt 
ejektionsfraktion. Standardbehandling i studien utgjordes av ACE-hämmare/ARB eller ARNI 
i kombination med betablockerare och MRA. SGLT2-hämmare användes av tre procent av 
studiedeltagarna.  
 
Företaget anser att behandlingen som patientpopulationen i VICTORIA-studien fick 
motsvarar behandlingen hos svenska patienter i nuläget. Företaget menar att användningen 
av SGLT2-hämmare inte förväntas öka till en hög andel i närtid eftersom användningen idag 
är låg och förändringar i Sverige i regel sker väldigt långsamt.  
 
Företaget menar även att det, givet omständigheten att behandlingsrekommendationerna 
ändrats under handläggningstiden, inte är försvarbart att SGLT2-hämmare får så stor 
påverkan på subventionsbeslutet. 
 
TLV:s anlitade kliniska expert har uppgett att en osedvanligt snabb implementering av de 
nya riktlinjerna väntas med motiveringen att SGLT2-hämmare är väletablerade för andra 
indikationer och kan sättas in i såväl primärvård som specialistvård. Cirka 80 procent av den 
svenska hjärtsviktspopulationen uppskattas vara aktuell för behandling med SGLT2-
hämmare. Förskrivningen på hjärtsviktsindikation startade i samband med att studiedata 
publicerades, men accentuerade under 2021 när behandlingsriktlinjer uppdaterades. Sedan 
april 2021 mäts användning av SGLT2-hämmare som en del i det nationella kvalitetsregistret 
(RiksSvikt) vars syfte är att lokalt och regionalt följa, styra och förbättra omhändertagandet 
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vid hjärtsvikt. Andelen hjärtsviktspatienter som vid läkarbesök tre månader efter registrering 
i registret erhöll SGLT2-hämmare uppgick till 29 procent.  
 
Företaget har kommit in med en hälsoekonomisk analys där Verquvo, i tillägg till bästa 
understödjande behandling, jämförs mot inget tillägg till bästa understödjande behandling. 
Företaget uppskattar att behandling med Verquvo resulterar i en överlevnadsvinst och fler 
vunna kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs). Kostnadsökningen vid jämförelse mot bästa 
understödjande behandling uppgår i företagets grundscenario till cirka 57 000 kronor och 
QALY-vinsten till 0,315. Företaget uppskattar därmed att kostnaden per vunnet QALY 
uppgår till cirka 182 000 kronor. Företaget uppger att cirka [-------------] kommer att vara 
aktuella för behandling med Verquvo. 
 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

 
Tillämpliga bestämmelser m.m. 
 
Enligt 8 § första stycket lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (nedan 
förmånslagen) får den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § samma 
lag ansöka om att läkemedlet eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna. Sökanden ska visa 
att villkoren enligt 15 § förmånslagen är uppfyllda och lägga fram den utredning som behövs 
för att fastställa inköpspris och försäljningspris. 
 
Av 15 § förmånslagen framgår att ett receptbelagt läkemedel ska omfattas av 
läkemedelsförmånerna och inköpspris och försäljningspris ska fastställas för läkemedlet 
under förutsättning att 
1. kostnaderna för användning av läkemedlet, med beaktande av bestämmelserna i 3 kap. 1 § 
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), framstår som rimliga från medicinska, humanitära och 
samhällsekonomiska synpunkter, och 
2. det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som enligt en sådan 
avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 kap. 1 § första stycket 
läkemedelslagen (2015:315) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsenliga. 
 
Av 27 § förmånslagen framgår att TLV:s beslut gäller omedelbart om inte annat beslutas.  
 
I förarbetena till förmånslagen anges att TLV:s beslutsfattande utgår från tre grundläggande 
principer: människovärdesprincipen - att vården ska ges med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet, behovs- och solidaritetsprincipen – att den 
som har det största behovet av hälso- och sjukvården ska ges företräde till vården samt 
kostnadseffektivitetsprincipen – att det bör eftersträvas en rimlig relation mellan kostnader 
och effekt, mätt i förbättrad hälsa och förhöjd livskvalitet (se prop. 2001/02:63 s. 43 ff., jfr  
prop. 1996/97:60 s. 18 ff.).  
 
Av 9 § förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. framgår att TLV ska meddela 
beslut inom 180 dagar från det att en fullständig ansökan om att ett läkemedel eller en vara 
ska ingå i läkemedelsförmånerna kom in till myndigheten.  
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TLV gör följande bedömning 
 
Ansökan om subvention utanför godkänd indikation 
 
Bayer AB har ansökt om subvention för hela Verquvos indikation samt för patienter som vid 
dekompenseringen krävt ökad behandling med diuretika i oral eller intravenös form.  
 
Verquvos godkända indikation är: behandling av symtomatisk kronisk hjärtsvikt med 
nedsatt ejektionsfraktion hos vuxna patienter med stabil hjärtsvikt efter en nyligen 
genomgången försämring (dekompenserad hjärtsvikt) som krävt intravenös behandling. 
 
TLV noterar att den godkända indikationen endast omfattar patienter som i samband med en 
dekompensering har behandlats med intravenös behandling, dvs. inte oral diuretika.  
 
Företaget har i denna del anfört att patienter i Sverige oftast inte behandlas med intravenös 
diuretika för att behandla en dekompensering utan istället ordineras en tillfälligt ökad dos av 
oral diuretika. Därför bör även patienter som har behandlats för en dekompensering med 
oral diutretika enligt företaget omfattas av subvention.  
 
Förmånslagen anger inte uttryckligen att ett läkemedel måste vara godkänt för att omfattas 
av lagens bestämmelser. Av 15 § förmånslagen framgår emellertid att det är receptbelagda 
läkemedel som ska omfattas av läkemedelsförmånerna. Huruvida ett läkemedel ska vara 
receptbelagt eller ej beslutas i samband med godkännandet för försäljning. Ett receptbelagt 
läkemedel är således alltid ett godkänt läkemedel.   
  
Förmånslagens bestämmelser måste även förstås utifrån de krav på läkemedel som uppställs 
i läkemedelslagen (2015:315) och även, när det gäller centralt godkända läkemedel, 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004.  
  
Vid tolkning av gällande lagbestämmelser kan lagens förarbeten vara vägledande. Av 
förmånslagens proposition 2001/02:63, s. 29 ff., framgår att regeringen fann tungt vägande 
skäl att införa en ordning som möjliggör en särskild prövning efter det att ett läkemedel har 
godkänts om läkemedlet också ska ingå i förmånerna. Vidare framgår att den som 
marknadsför ett läkemedel ska lägga fram den utredning som nämnden behöver för sina 
ställningstaganden och för att ett försäljningspris ska kunna fastställas. Denna utredning 
torde vanligen utgå från den dokumentation som legat till grund för godkännandet av 
läkemedlet. Av propositionen framgår även att ett beslut om begränsad subvention kan 
komma att bli aktuellt om det finns flera användningsområden godkända för ett visst 
läkemedel och det finns betydande skillnader mellan dessa användningsområden. 
Skrivningarna i lagens förarbeten tydliggör således att ett läkemedel måste vara godkänt för 
att kunna ingå i förmånerna.   
   
Sammantaget bedömer TLV att förmånslagen endast ger stöd för TLV att besluta om ett 
läkemedels godkända indikation ska ingå i läkemedelsförmånerna. Bayer AB:s ansökan om 
subvention för den patientpopulation som går utanför Verquvos godkända indikation, 
patienter som vid dekompenseringen behandlats med oral diuretika, avvisas därför.   
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Ansökan om subvention inom godkänd indikation 
 
Enligt aktuella svenska behandlingsrekommendationer består basbehandlingen för hjärtsvikt 
med nedsatt ejektionsfraktion av: ACE-hämmare (som kan bytas mot ARB vid intolerans), 
betablockerare, SGLT2-hämmare och MRA.  
 
I VICTORIA-studien har Verquvo studerats i tillägg till ACE-hämmare/ARNI, betablockerare 
och MRA. Endast tre procent av studiedeltagarna behandlades med SGLT2-hämmare. Enligt 
de uppdaterade svenska behandlingsrekommendationerna och TLV:s anlitade expert, 
kommer svenska patienter som regel även att behandlas med SGLT2-hämmare. Eftersom en 
sådan liten andel av Verquvos studiedeltagare behandlades med SGLT2-hämmare, och 
därmed inte har den basbehandling som svenska riktlinjer gör gällande, kan resultaten från 
studien inte överföras på en svensk patientpopulation. Enligt TLV kan studieresultaten 
därför inte ligga till grund för den relativa nyttan i en hälsoekonomisk bedömning av 
Verquvo.  
 
Företaget har därför beretts möjlighet att komma in med ett justerat hälsoekonomiskt 
underlag som visar på nyttan av Verquvo för patienter som behandlas med basbehandlingen 
enligt gällande riktlinjer där SGLT2-hämmare är inkluderade. Företaget har inte kommit in 
med ett underlag i vilket behandlingseffekten för Verquvo baseras på patienter som även har 
fått SGLT2-hämmare. Företaget anger att användningen av SGLT2-hämmare inte förväntas 
öka till en hög andel i närtid eftersom användningen idag är låg och förändringar i Sverige i 
regel sker väldigt långsamt. Behandlingen som studiedeltagarna i VICTORIA-studien fick kan 
därför, enligt företaget, anses motsvara behandlingen som svenska patienter får.  
 
TLV:s anlitade kliniska expert har emellertid uppgett att implementeringen av SGLT2-

hämmare i basbehandlingen förväntas gå osedvanligt snabbt eftersom SGLT2-hämmare är 

väletablerade för andra indikationer och kan sättas in i såväl primärvård som specialistvård.  

Eftersom implementeringen av SGLT2-hämmare, enligt TLV:s anlitade expert förväntas gå 
snabbt, bedömer TLV att nyttan för den utvärderade patientpopulationen inte kan ligga till 
grund för nyttan i den hälsoekonomiska bedömningen avseende den ansökta 
patientpopulationen.  
  
Mot bakgrund av att TLV inte kan fastställa hur kostnaden av Verquvo förhåller sig till 
nyttan, har företaget inte visat att kostnaden för Verquvo är rimlig. Ett uppföljningsvillkor 
skulle inte påverka denna bedömning. 
 
TLV har 180 dagar på sig att fatta ett beslut från det att en fullständig ansökan kom in till 
myndigheten. Bayer AB har i ett sent skede av handläggningen framfört att de även ansöker 
om begränsad subvention till de patienter som inte kan behandlas med SGLT2- hämmare. 
TLV bedömer att denna begränsning inte kan bli utredd i den omfattning som dess 
beskaffenhet kräver inom ramen för återstående handläggningsdagar.  
 
Sammantaget bedömer TLV att kostnaderna för användning av Verquvo inte är rimliga och 
att kriterierna i 15 § förmånslagen inte heller i övrigt är uppfyllda. Ansökan ska därför avslås. 
  

Se nedan hur man överklagar. 
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Detta beslut har fattats av Nämnden för läkemedelsförmåner hos TLV. Följande ledamöter 
har deltagit i beslutet: tidigare överintendenten Staffan Bengtsson (ordförande, överläkaren 
Margareta Berglund Rödén, förbundsordföranden Elisabeth Wallenius, överläkaren Inge 
Eriksson, universitetslektorn Martin Henriksson, docent Gerd Lärfars och avdelningschef 
Magnus Thyberg. Ärendet har föredragits av medicinska utredaren Cecilia Olven. I den 
slutliga handläggningen har även hälsoekonomen Andreas Böhlin och juristen Sofia 
Palmqvist deltagit.  
  

Staffan Bengtsson 

Cecilia Olven 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet ska vara skriftligt 
och ställas till förvaltningsrätten, men skickas till TLV som skickar vidare överklagandet till 
förvaltningsrätten. TLV ska ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag klaganden 
fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. I överklagandet ska det anges 
vilket beslut som överklagas och på vilket sätt beslutet ska ändras. Om TLV ändrar det beslut 
som överklagats, överlämnas även det nya beslutet till förvaltningsrätten. Överklagandet 
omfattar även det nya beslutet. 
 


