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Verquvo (vericiguat)  
 

Utvärderad indikation 

Verquvo är avsett för behandling av symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektions-
fraktion hos vuxna patienter med stabil hjärtsvikt efter en nyligen genomgången försämring 
(dekompenserad hjärtsvikt) som krävt intravenös behandling. 
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Översikt 
 

Produkten 

Varumärke Verquvo 2,5 mg, 5 mg, 10 mg 

Aktiv substans Vericiguat 

ATC-kod C01DX22 

Beredningsform Tablett 

Företag Bayer AB 

Typ av ansökan Nyansökan 

Sista beslutsdag 2022-05-05 

Beskrivning av sjukdomen 

Sjukdom och användningsområde Hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion 

Sjukdomens svårighetsgrad Medelhög till hög 

Relevant jämförelsealternativ Inte bedömt 

Antal patienter i Sverige 

Cirka 100 000 patienter baserat på en uppskatt-
ning om cirka 200 000 patienter med symtomatisk 
hjärtsvikt enligt RiksSvikt. Enligt globala studier 
har cirka hälften av patienterna med symtomatisk 
hjärtsvikt nedsatt ejektionsfraktion. 

Beskrivning av marknaden 

Terapiområdets omsättning per år 

Cirka 246 miljoner kronor år 2021 varav 
[-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------] 

 
 

Ansökta förpackningar 
  

Produkt Styrka Förp.strl. AIP (SEK) AUP (SEK) 

Verquvo 2,5 mg 14 st 438,90 493,93 

Verquvo  2,5 mg 100 st 3136,00 3244,97 

Verquvo 5 mg 14 st 438,90 493,93 

Verquvo 5 mg 100 st 3136,00 3244,97 

Verquvo 10 mg 14 st 438,90 493,93 

Verquvo 10 mg 98 st 3136,00 3244,97 

Verquvo 10 mg  100 st 3072,30 3180,00 
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Pris- och kostnadsbegrepp som används av TLV 
 

Inom förmånen  

 

Ansökt/fastställt AIP eller 
AUP 1 

Dessa begrepp anges alltid om det gäller ett pris som TLV 
ska fastställa eller ett pris som TLV har fastställt.   
  
Begreppet listpris används inte.  

Kostnaden för läkemedlet efter 
återbäring  

Begreppet används när TLV beskriver kostnaden för an-
vändning av en produkt efter återbäring, då en sidoöver-
enskommelse har tillförts ärendet.   
 
Begreppen nettokostnad, behandlingskostnad/läkeme-
delskostnad efter återbäring används inte.  

Pris för läkemedel/ pris för 
förbrukningsartikel  

Begreppet används när TLV talar om pris per förpack-
ning/pris per enhet.  

Läkemedelskostnad/ kostnad 
för förbrukningsartikel  

Begreppet används när TLV talar om förbrukningen för 
en viss period/cykel.    

Behandlingskostnad  Används detta begrepp bör det framgå vad som ingår i 
begreppet, exv. läkemedelskostnad + administrerings-
kostnad. Begreppet används inte om TLV endast talar om 
läkemedelskostnaden.  

   
Receptbelagda läkemedel utan förmån/receptfria läkemedel  

 

Apotekens försäljningspris  Begreppet används när TLV talar om receptfria läkeme-
del samt receptbelagda läkemedel som inte ingår i för-
månen och som då inte har ett av TLV fastställt pris.   
 
Begreppen listpris, offentligt pris, grundpris eller offici-
ellt pris används inte.  

   
Klinikläkemedel och medicinteknik   

 

Avtalat pris  Begreppet används när landstingen har upphandlat en 
produkt och då det avtalade priset är tillgängligt för TLV 
(ej sekretessbelagt).   
 
Begreppen nettopris, avtalspris eller anbudspris används 
inte.  

Företagets pris  Begreppet används för de produkter som inte har upp-
handlats eller då det avtalade priset är sekretessbelagt.   
 
Begreppen företagets listpris/grundpris, offentligt pris, 
grundpris eller officiellt pris används inte.  
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TLV:s bedömning och sammanfattning 

 

Förslag till beslut Avslag 
 

 
 

• Verquvo godkändes centralt av EMA i juli 2021 för behandling av symtomatisk kro-

nisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion hos vuxna patienter med stabil hjärt-

svikt efter en nyligen genomgången försämring (dekompenserad hjärtsvikt) som 

krävt intravenös behandling.  

• Verquvo innehåller den verksamma substansen vericiguat och är det första läkemedlet 

inom läkemedelsklassen stimulerare av lösligt guanulatcyklas (SGC-stimulerare) som 

är godkänt för behandling av hjärtsvikt. Vericiguat har klassats som ny aktiv substans. 

• 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 upp-

kommer akut, som till exempel efter en hjärtinfarkt. Hjärtsvikt drabbar cirka två pro-

cent av befolkningen. Hos personer över 80 år är förekomsten cirka tio procent. 

• Tidigare utgjordes basbehandlingen för hjärtsvikt av ACE-hämmare, betablockerare, 

och mineralreceptorantagoniskt (MRA). Enligt nyligen uppdaterade behandlingsre-

kommendationer för hjärtsvikt från Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer 

(LOK) i samråd med Nationellt programområde hjärt- och kärlsjukdomar ingår nu 

även SGLT2-hämmare i basbehandlingen.  

• Enligt TLV:s anlitade kliniska expert väntas en osedvanligt snabb implementering av 

de nya riktlinjerna. 

• TLV konstaterar i enlighet med EMA att behandling med Verquvo har bättre effekt än 

placebo avseende att minska risken för kardiovaskulär död och sjukhusinläggning för 

hjärtsvikt hos patienter med basbehandling enligt tidigare gällande rekommendat-

ioner, det vill säga ACE-hämmare/ARB eller ARNI, betablockerare och MRA men utan 

tillägg av SGLT2-hämmare. 

• Företaget har kommit in med en hälsoekonomisk analys i form av en Markovmodell 

som jämför Verquvo mot inget tillägg till bästa understödjande vård (basbehandling). 

Modellen resulterar i en kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (ICER) mot-

svarande cirka 182 000 kronor. 

• Företaget har beretts möjlighet att komma in med ett justerat hälsoekonomiskt un-

derlag utifrån aktuella svenska behandlingsrekommendationer men har inte kommit 

in med ett underlag i vilket behandlingseffekten för Verquvo baseras på patienter som 

även har fått SGLT2-hämmare. 

• TLV bedömer att nyttan av Verquvo för den ansökta patientpopulationen inte kan 

kvantifieras enbart baserat på VICTORIA-studien. TLV kan därför inte fastställa hur 

kostnaden av Verquvo förhåller sig till nyttan.  

• Sammantaget bedömer TLV kostnaderna för användning av Verquvo inte är rimliga 

och att kriterierna i 15 § förmånslagen inte heller i övrigt är uppfyllda. Ansökan ska 

därför avslås. 
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1 Bakgrund 

Bayer AB ansöker om subvention för hela Verquvos indikation samt för patienter som vid de-
kompenseringen behandlats med diuretika i oral eller intravenös form.  
 
Verquvos godkända indikation är: behandling av symtomatisk kronisk hjärtsvikt med ned-
satt ejektionsfraktion hos vuxna patienter med stabil hjärtsvikt efter en nyligen genomgången 
försämring (dekompenserad hjärtsvikt) som krävt intravenös behandling. 
 
TLV noterar att Bayer AB:s godkända indikation endast omfattar patienter som i samband med 
en dekompensering har behandlats med intravenös behandling dvs. inte med diuretika i oral 
form. TLV utreder endast subvention för läkemedels godkända indikation. Ansökan om sub-
vention för den patientpopulation som går utanför Verquvos godkända indikation, patienter 
som vid dekompenseringen behandlats med oral diuretika, avvisas därför.   
 

2 Medicinskt underlag 

2.1 Hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion 

Om inget anges är nedanstående text hämtad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer – Ut-
värdering 2015 Hjärtsjukvård Indikatorer och underlag för bedömning [1]. 
 
Vid hjärtsvikt orkar hjärtat inte pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Hjärtsvikt är ofta 
kopplat till annan hjärtsjukdom så som kärlkramp eller hjärtinfarkt. De vanligaste symtomen 
är andfåddhet, trötthet och vätskeansamling i kroppen, så kallat ödem. Tillståndet utvecklas 
oftast gradvis och kan ha funnits under lång tid innan tydliga symtom uppkommer. Det finns 
även situationer där hjärtsvikt uppkommer akut, som till exempel efter en hjärtinfarkt. Hjärt-
svikt delas upp baserat på i vilken grad hjärtats pumpförmåga är nedsatt. När blodvolymen 
som pumpas ut (ejektionsfraktion) överstiger 50 procent av vänsterkammarens maximala fyll-
nadsvolym kallas det ”bevarad ejektionsfraktion” (förkortas på engelska HFpEF1) medan en 
ejektionsfraktion under 40 procent kallas ”nedsatt” (förkortas på engelska HFrEF2)[2] . Uti-
från svårighetsgraden kan hjärtsvikt delas in i fyra funktionsklasser enligt NYHA (New York 
Heart Association) beroende på patientens grad av symtom vid fysisk ansträngning (se Tabell 

1). 
 
Tabell 1. Definition av New York Heart Associations funktionsklasser [3] 

NYHA klass Definition 

I 
Ingen begränsning i aktivitetsgrad. Fysisk ansträngning ger ingen onormal trötthet, hjärtklapp-
ning eller andfåddhet. 

II 
Lätt begränsning i fysisk aktivitet. Inga besvär i vila, men måttlig ansträngning ger betydande 
symtom (trötthet, hjärtklappning och/eller andfåddhet) 

III 
Betydande begränsning i fysisk aktivitet. Inga besvär i vila, men även lätt ansträngning (till ex-
empel gång i lätt uppförsbacke eller av- och påklädning) ger symtom. 

IV 
Symtom i vila som ökar vid minsta aktivitet. Patienten är oftast stillasittande eller liggande till 
följd av sin sjukdom. 

 
Försämrat blodflöde vid hjärtsvikt påverkar även andra organ i kroppen. Långvarig och svår 
hjärtsvikt påverkar hjärnans och skelettmuskulaturens funktioner med ökad trötthet och ned-
satt livskvalitet som följd. Även andra organfunktioner, såsom njurfunktionen, påverkas av 
hjärtsvikt. Upprepat behov av sjukhusvård är vanligt. Långvarig och svår sjukdom kan leda till 
multiorgansvikt. 
 

 
1 HFpEF är en förkortning av engelskans Heart Failure preserved Ejection Fraction 
2 HFrEF är en förkortning av engelskans Heart Failure reduced Ejection Fraction 
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Hjärtsvikt drabbar cirka två procent av befolkningen. Hos personer över 80 år är förekomsten 
cirka tio procent. I Sverige finns ungefär 250 000 personer med symtomgivande hjärtsvikt, 
många av dessa vårdas inom slutenvården vid upprepade tillfällen. Prognosen vid hjärtsvikt är 
allvarlig och årligen dör cirka 3 000 patienter av hjärtsvikt i Sverige [4].  

2.2 Läkemedlet 

Den aktiva substansen i Verquvo är vericiguat. Läkemedlet godkändes av Europakommiss-
ionen via en central procedur i juli 2021. Vericiguat har klassats som ny aktiv substans. 

 

Verquvo är avsett för behandling av symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektions-
fraktion hos vuxna patienter med stabil hjärtsvikt efter en nyligen genomgången försämring 
(dekompenserad hjärtsvikt) som krävt intravenös behandling. 

 

Vericiguat stimulerar enzymet lösligt guanylatcyklas (sGC) vilket leder till ökad syntes av en 
andra viktig signalsubstans, cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP). Ökande nivåer av cGMP le-
der till relaxation av glatt muskulatur och kärlvidgning vilket kan förbättra myokardiell och 
vaskulär funktion. 

 

Startdosen är 2,5 mg en gång dagligen. Dosen ska dubbleras ungefär varannan vecka upp till 
måldosen för underhållsbehandling på 10 mg en gång dagligen. 
 

2.3 Behandling och svårighetsgrad 

 

Socialstyrelsen kom ut med uppdaterade nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2018 [5]. An-
gående hjärtsvikt anger riktlinjerna att basbehandlingen med läkemedel omfattar ACE-häm-
mare eller ARB, betablockerare och diuretika vid behov. Mineralreceptorantagonist (MRA) 
och sinusnodhämmare (ivabradin) kan användas som tillägg till basbehandlingen. Det finns 
gott vetenskapligt stöd för läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt med nedsatt systolisk funktion, 
medan stödet för val av läkemedelsbehandling vid hjärtsvikt med bevarad systolisk funktion 
är otillräckligt. Utöver läkemedelsbehandling kan sviktpacemaker, så kallad CRT (från engels-
kans cardiac resynchronisation therapy), användas. ICD-behandling (det vill säga med en im-
planterbar defibrillator) är aktuell för patienter med kraftig nedsättning av pumpfunktionen 
som har eller inte har haft en hjärtinfarkt samt vid allvarliga kammararytmier med eller utan 
hjärtsvikt. Vid bakomliggande ischemisk hjärtsjukdom kan revaskularisering (PCI eller CABG) 
vara aktuell, och vid klaffsjukdom kan en klaffprotes behöva opereras in. Hjärtpumpar och 
hjärttransplantation kan övervägas vid mycket svår hjärtsvikt trots en i övrigt adekvat behand-
ling. 
 
Europeiska kardiologföreningen (European Society of Cardiology, ESC) uppdaterade sina 
riktlinjer för behandling av akut och kronisk hjärtsvikt i augusti 2021. Riktlinjerna anger att 
första linjens behandling utgörs av ACE-hämmare och betablockerare där ACE-hämmaren vid 
intolerans kan bytas ut mot ARB. Vid kvarstående symtom och nedsatt ejektionsfraktion re-
kommenderas i första hand tillägg av MRA, och vid symtom trots detta byte från ACE-häm-
mare eller ARB till ARNI (sakubitril/valsartan [Entresto]). Alla patienter med tidigare nämnd 
behandling rekommenderas enligt de nya rekommendationerna även tillägg av natriumglu-
kossamtransportör 2 (SGLT2) hämmare. Vericiguat kan enligt dessa riktlinjer övervägas till 
patienter som har genomgått en försämringsepisod trots behandling med ACE-häm-
mare/ARNI, betablockerare och MRA för att minska risken för kardiovaskulär död och sjuk-
husinläggning på grund av hjärtsvikt [2]. 
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Även Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer (LOK) har i samråd med Nationellt pro-
gramområde hjärt- och kärlsjukdomar nyligen uppdaterat sina nationella rekommendationer. 
Enligt dessa rekommenderas vanligtvis SGLT2-hämmare i kombination med ACE-hämmare 
eller betablockerare som initial behandling vid hjärtsvikt. Vidare rekommenderas snabbt till-
lägg så att behandlingen omfattar ”tetraden” SGLT2-hämmare, ACE-hämmare, betablockerare 
och MRA. Undantag gäller vid hypertoni som samsjuklighet, då betablockerare och ACE-häm-
mare utgör förstahandsval och tillägg av SGLT2-hämmare och MRA ges snarast möjligt. Vid 
fortsatta symtom trots basbehandling med ACE-hämmare, betablockerare, SGLT2-hämmare 
och MRA rekommenderas byte från ACE-hämmare till ARNI. Vid intolerans mot ACE-häm-
mare ersätts denna med ARB. Vid behov av ytterligare åtgärder rekommenderas ställningsta-
gande till bland annat sviktpacemaker, implanterbar defibrillator (ICD), ivabradin, digoxin 
och nitrater [6]. 
 
TLV:s anlitade kliniska expert uppger att i stort sett samtliga patienter med hjärtsvikt och ned-
satt ejektionsfraktion har indikation för SGLT2-hämmare, men att det av olika anledningar 
kommer att finnas skäl att avvika från behandlingsrekommendationen i enskilda fall. Vidare 
uppskattar experten att cirka 80 procent av den svenska hjärtsviktspopulationen kommer att 
erhålla SGLT2-hämmare inom cirka fem år. Implementeringen av de uppdaterade behand-
lingsrekommendationerna förväntas gå osedvanligt snabbt eftersom SGLT2-hämmare är väle-
tablerade på andra indikationer och kan sättas in i så väl primärvård som specialistvård. 
Förskrivningen av SGLT2-hämmare på hjärtsviktsindikation startade i samband med att stu-
diedata publicerades, men accentuerade under 2021 när behandlingsriktlinjer uppdaterades. 
Sedan april 2021 registreras användning av SGLT2-hämmare vid hjärtsvikt och kommer att bli 
en kvalitetsindikator i RiksSvikt. Andelen hjärtsviktspatienter som vid läkarbesök tre månader 
efter registrering i registret erhöll SGLT2-hämmare uppgick till 29 procent. Täckningsgraden 
för registret är cirka 30 procent  
 

 

Företaget anger att förväntad användning av Verquvo är i linje med europeiska riktlinjer. Fö-
retaget har jämfört vericiguat mot inget tillägg till standardbehandling med ACE-häm-
mare/ARB alternativt ARNI, betablockerare och MRA.  
 
TLV:s diskussion 
TLV bedömer att Verquvo kommer att användas efter den rekommenderade basbehandlingen 
med ACE-hämmare/ARB, betablockerare, SGLT2-hämmare och MRA. När basbehandling är 
otillräcklig övervägs enligt svenska riktlinjer i första hand byte från ACE-hämmare/ARB till 
ARNI om detta byte inte tidigare gjorts. Patienter aktuella för detta byte kan även ha indikation 
för Verquvo, varför det i klinisk praxis skulle kunna förekomma situationer där dessa behand-
lingsalternativ ställs mot varandra. Därmed skulle även ARNI kunna utgöra relevant jämförel-
sealternativ till Verquvo. Av de europeiska riktlinjerna framgår dock att ARNI kan övervägas 
redan som första linjes behandling, vilket inte motsvarar Verquvos plats i terapin och 
subgruppsanalyser tyder på att Verquvos effekt är oberoende av ARNI. TLV har inte fastställt 
relevant jämförelsealternativ för Verquvo med hänvisning till diskussionen i avsnitt 2.4 nedan. 
 

TLV:s bedömning: TLV har inte fastställt relevant jämförelsealternativ för Verquvo. Se av-
snitt 2.4 för närmare förklaring. 
 

 

TLV har tidigare bedömt svårighetsgraden för hjärtsvikt som varierande mellan medelhög och 
mycket hög. Vid bedömning enligt NYHA-funktionsklassificeringen bedöms funktionsklass II 
som medelhög, funktionsklass III som hög och funktionsklass IV som mycket hög (dnr 
3297/2015, Entresto). 
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2.4 Klinisk effekt och säkerhet   

 

 
Tabell 2 Sammanfattning över aktuella studier 

Studie Studiedesign 
Jämförelse- 
alternativ Studiepopulation Utfall 

VICTORIA [7] Randomiserad, 
dubbelblindad, 
multicenter, fas III-
studie 
 
Studiebehandling: 
10 mg vericiguat 
en gång dagligen 
som tillägg till stan-
dardbehandling 
 
Primärt utfallsmått: 
kompositmått av 
kardiovaskulär död 
och sjukhusinlägg-
ning för hjärtsvikt. 

Inget tillägg till 
standardbehand-
ling (placebo) 

5050 patienter 
med HFrEF, 
(NYHA klass II-IV, 
LVEF <45 %) och 
förhöjt NT-proBNP. 

Det primära effekt-
måttet inträffade 
hos 35,5 % i be-
handlingsgruppen 
och 38,5 % i place-
bogruppen. 
Hazardkvot 0,9 
(95% KI 0,82-0,98, 
p=0,02) 

 
 
Metod 
VICTORIA var en randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad fas 3-studie med syfte 
att utvärdera effekt och säkerhet för vericiguat som tillägg till standardbehandling för hjärt-
svikt med nedsatt ejektionsfraktion. Patienterna randomiserades i förhållande 1:1 till antingen 
vericiguat eller placebo. Studien var händelsedriven och designad för att med 80 procents 
styrka utvärdera skillnaden mellan grupperna avseende kardiovaskulär död. Medianuppfölj-
ningstiden var 10,8 månader. Patienterna randomiserades till antingen vericiguat 2,5 mg med 
trappning upp till en måldos på 10 mg eller matchande placebo. 
 
Det primära utfallsmåttet var ett kompositmått bestående av kardiovaskulär död eller första 
sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt. Sekundära effektmått var komponenterna i det pri-
mära effektmåttet, ett kompositmått av död oavsett orsak och första sjukhusinläggning för 
hjärtsvikt, första och efterkommande sjukhusinläggningar för hjärtsvikt och död oavsett orsak. 
 
Studiedeltagarna var minst 18 år och diagnosticerade med hjärtsvikt (NYHA klass II till IV) 
med ejektionsfraktion mindre än 45 procent inom tolv månader före randomisering samt för-
höjda nivåer av natriuretiska peptider inom 30 dagar före randomisering. Även dokumenterad 
försämringsepisod med behov av sjukhusvård inom sex månader eller intravenös diuretikate-
rapi inom tre månader före randomisering var ett inklusionskriterium. Patienterna skulle be-
handlas med standardbehandling enligt gällande riktlinjer, inklusion av patienter behandlade 
med ARNI uppmuntrades. Exklusionskriterier var bland annat systoliskt blodtryck under 100 
mmHg, användning av långverkande nitrater samt behov av intravenös behandling mindre än 
ett dygn före randomiseringen. 
 
Resultat 
Sammanlagt randomiserades 5050 patienter vid 616 centra i 42 länder mellan september 2016 
och december 2018. Medelåldern var 67 år och ejektionsfraktionen i medeltal 29 procent. Ma-
joriteten av patienterna tillhörde NYHA klass II eller III (59 respektive 40 procent). Drygt 91 
procent av studiedeltagarna behandlades vid studiestart med två läkemedel rekommenderade 
mot hjärtsvikt enligt, vid studiens start gällande, riktlinjer och knappt 60 procent med tre lä-
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kemedel (ACE-hämmare/ARB eller ARNI i kombination med betablockerare och MRA). An-
delen med ACE-hämmare eller ARB var 73 procent, betablockerare 93,1 procent, MRA 70,3 
procent och ARNI 15 procent (som ersättning för ACE-hämmare/ARB). SGTL2-hämmare an-
vändes av treprocent av studiedeltagarna. Mediandosen var 9,2 mg i så väl behandlingsarmen 
som placeboarmen.  
 
Det primära effektmåttet inträffade hos 897 patienter i behandlingsarmen (35,5 %) och hos 
972 patienter i placeboarmen (38,5 %) vilket ger en hazardkvot på 0,9 (95% KI:0,82–0,98, 
p=0,02). Separata analyser av de ingående komponenterna i kompositmåttet visade ingen sig-
nifikant skillnad mellan grupperna, analyserna gjordes dock utan korrektion för multiplicitet 
varför resultaten anses explorativa, se Tabell 3. Det sekundära kompositeffektmåttet inträffade 
hos 957 (37,9 %) patienter i behandlingsarmen och 1032 (49,9 %) patienter i placeboarmen, 
vilket även det ger en hazardkvot på 0,9 (95% KI: 0,83–0,98, p=0,02). Inte heller för de en-
skilda komponenterna i det sekundära kompositmåttet kunde signifikans mellan grupperna 
påvisas, men även dessa resultat är av explorativ karaktär. För effektmåttet totalt antal sjuk-
husinläggningar för hjärtsvikt sågs en signifikant fördel för vericiguat-gruppen, hazardkvot 
0,91 (95% KI: 0,84–0,99, p=0,02). Den 10-procentiga riskminskningen av det primära kom-
positmåttet ger en absolut riskreduktion på 4,2 händelser per 100 patientår, vilket ger ett NNT 
på 24. 
 
Tabell 3 Primärt utfallsmått och ingående komponenter 

Utfallsmått 
Vericiguat 
antal (%) 

Placebo 
antal (%) 

Hazardkvot (95% KI) 

Primärt utfallsmått 897 (35,5) 972 (38,5) 0,90 (0,82-0,98) 

Kardiovaskulär död3 206 (8,2) 225 (8,9) - 

Sjukhusinläggning pga. hjärtsvikt  691 (27,4) 747 (29,6) 0,90 (0,81-1,00) 

 
 
Biverkningar  
Den vanligaste rapporterade biverkningen för vericiguat var hypotoni som rapporterades hos 
15,4 procent av patienterna i vericiguat-gruppen jämfört med 14,1 procent i placebogruppen. 
Symtomatisk hypotoni drabbade 9,1 procent respektive 7,9 procent.  Skillnaderna mellan be-
handlingsgruppen och placebogruppen utjämnades vid måldosen på 10 mg. Även anemi, dy-
spepsi, illamående och huvudvärk var vanligare i behandlingsgruppen.  
 
TLV:s diskussion 
TLV konstaterar i likhet med EMA (EPAR) att behandling med Verquvo har bättre effekt än 
placebo avseende att minska risken för kardiovaskulär död och sjukhusinläggning för hjärt-
svikt hos patienter med basbehandling enligt tidigare gällande rekommendationer. Detta in-
nebar ACE-hämmare/ARB eller ARNI, betablockerare och MRA men inte SGLT2-hämmare. 
Sedan uppdateringen av de svenska behandlingsrekommendationerna för hjärtsvikt som pub-
licerades i januari 2022 ingår SGLT2-hämmare i basbehandlingen. I och med detta kommer 
svenska patienter som regel även att behandlas med SGLT2-hämmare. Eftersom en så liten 
andel av studiepopulationen i VICTORIA-studien behandlades med SGLT2-hämmare, och 
därmed inte har den basbehandling som svenska riktlinjer gör gällande, kan resultaten inte 
överföras på en svensk population som behandlas enligt aktuella riktlinjer.  
 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att patienterna i VICTORIA-studien inte har basbehand-
ling enligt aktuella svenska behandlingsrekommendationer. 

 

 
3 Dödsfall utan föregående sjukhusinläggning pga. hjärtsvikt 
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3 Hälsoekonomi 

Företaget har kommit in med en hälsoekonomisk analys i form av en Markovmodell som 
jämför Verquvo mot inget tillägg till bästa understödjande vård (basbehandling). I modellen 
skattas kostnader och hälsoeffekter i form av kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) för en ge-
nomsnittlig patient.  
 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------] 
 
[-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------] 
 
Behandling med Verquvo resulterar i färre fall av dekompenserad hjärtsvikt och sjukdomspro-
gressionen är långsammare i jämförelse med basbehandling. Detta resulterar i att en större 
andel av de patienter som behandlas med Verquvo befinner sig i hälsotillstånd förknippade 
med [-------------------------------------------------------------------] genom modellen. Detta med-
för att modellen resulterar i en kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (ICER) motsva-
rande cirka 182 000 kronor i företagets grundscenario.  
 
Företaget har beretts möjlighet att komma in med ett justerat hälsoekonomiskt underlag uti-
från aktuella svenska behandlingsrekommendationer men har inte inkommit med ett un-
derlag i vilket behandlingseffekten för Verquvo baseras på patienter som även har fått 
SGLT2-hämmare. Företaget motiverar detta med att implementeringen av SGLT2-hämmare 
väntas gå långsamt och att studiepopulationen i VICTORIA-studien därför kan anses mot-
svara aktuell svensk behandlingspraxis.  
 
TLV:s anlitade kliniska expert har emellertid uppgett att implementeringen av SGLT2-häm-
mare i basbehandlingen förväntas gå osedvanligt snabbt eftersom SGLT2-hämmare är väleta-
blerade för andra indikationer och kan sättas in i såväl primärvård som specialistvård, se 
stycke 2.3.1. 
 
Företaget uppskattar att cirka [----------------] kommer att vara aktuella för behandling med 
Verquvo.  
 
TLV:s diskussion 
TLV konstaterar att utlåtande från TLV:s anlitade expert tyder på att implementeringen av 
SGLT2-hämmare kan förväntas gå snabbt. TLV bedömer därför att företagets motivering av-
seende att implementeringen av SGLT2-hämmare väntas gå långsamt kan lämnas utan avse-
ende. 
 
I och med att TLV bedömer att patienterna i VICTORIA-studien inte har behandlats enligt 
aktuella svenska behandlingsrekommendationer, se 2.4.1, bedömer TLV att nyttan av 
Verquvo för den ansökta patientpopulationen inte kan kvantifieras enbart baserat på denna 
studie. TLV kan därför inte fastställa hur kostnaden av Verquvo förhåller sig till nyttan. Mot 
bakgrund av detta har företaget inte visat att kostnaden för Verquvo är rimlig. 
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TLV:s bedömning: TLV bedömer att företaget inte har visat att kostnaden för Verquvo är 
rimlig. 

 

3.1 Företagets uppgifter om subvention och pris i andra länder 

Av TLV:s instruktion (2007:1206) framgår att myndigheten ska jämföra prisnivån i Sverige 
med prisnivån i andra länder för relevanta produkter på läkemedelsområdet. Detta är en del 
av TLV:s bakgrundsanalyser och avser den internationella marknaden för aktuell produkt.  
  
Information om eller jämförelser med andra länders priser är inte ett beslutskriterium för TLV 
utan syftar till att fördjupa förståelsen för marknaden och stödja arbetet med att säkerställa 
fortsatt god tillgång till läkemedel inom förmånerna. Inom ramen för bakgrundsanalysen är 
information om bl. a. pris, försäljningsvolymer och subventionsstatus i andra jämförbara län-
der värdefull.  
  
Vi har bett företaget att lämna tillgänglig information om senast aktuella priser, godkända in-
dikationer, försäljningsvolymer, samt subventionsstatus för deras produkt i jämförbara länder.   
 
Nedan följer de uppgifter företaget lämnat in. 
 
Priser anges i tabellen nedan. Alla priser är angivna som dagspris för 10 mg. När denna för-
packning är tillgänglig anges pris för 98 pack, och i annat fall anges alternativ förpacknings-
storlek.  Priserna är framtagna 25/2 2022 och anges i landets valuta.  
 

Land Pris/dag (AIP) i LOK Subventionsstatus 

Andra faktorer 
som påverkar det 
faktiskt betalda 

priset 

[-----------------] [------------] [---------------------] [-------------] 

[-----------------] [------------] [---------------------] [-------------] 

[-----------------] [------------] [---------------------] [-------------] 

[-----------------] [------------] [---------------------] [-------------] 
[-------------] 

[-----------------] [------------] 
[------------] 

[---------------------] [-------------] 

[-----------------] [------------] [---------------------] [-------------] 

 

4 Regler och praxis 

 

4.1 Den etiska plattformen 

I förarbetena anges att TLV:s beslutsfattande utgår från tre grundläggande principer: männi-
skovärdesprincipen - 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 kostnadseffektivitetsprin-
cipen – att det bör eftersträvas en rimlig relation mellan kostnader och effekt, mätt i förbättrad 
hälsa och förhöjd livskvalitet (se prop. 2001/02:63 s. 44 ff., jfr prop. 1996/97:60 s. 19 ff.). 
 
En sammanvägning görs av de tre principerna vid fastställandet av betalningsviljan för en be-
handling. En högre kostnad per QALY kan i regel accepteras när svårighetsgraden är hög eller 
om det finns få andra behandlingar att välja bland. 
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4.2 Författningstext m.m. 

Grunder för den etiska plattformen framgår av 15 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner 
m.m. (förmånslagen). Denna paragraf och andra aktuella bestämmelser framgår av bilaga 1. 
 

5 Sammanvägning 

Verquvo (vericiguat) är den första substansen i läkemedelsklassen stimulerare av lösligt gu-
anylatcyklas och godkänd för behandling av hjärtsvikt. Lösligt guanylatcyklas syntetiserar 
cykliskt gunanosinmonofosfat (cGMP) som relaxerar glatt muskulatur och vidgar blodkärl, vil-
ket kan minska symtom på hjärtsvikt. 
 
Bayer AB har ansökt om subvention för hela Verquvos indikation samt för en grupp som ej 
omfattas av den godkända indikationen – patienter som vid dekompenseringen behandlats 
med oral diuretika.  Verquvos godkända indikation är: behandling av symtomatisk kro-
nisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion hos vuxna patienter med stabil hjärtsvikt efter 
en nyligen genomgången försämring (dekompenserad hjärtsvikt) som krävt intravenös be-
handling. TLV utreder endast subvention för läkemedels godkända indikation. Ansökan om 
subvention för den patientpopulation som går utanför Verquvos godkända indikation, patien-
ter som vid dekompenseringen behandlats med oral diuretika, avvisas därför.   
 
Europeiska kardiologföreningen (European Society of Cardiology, ESC) uppdaterade sina 
riktlinjer för behandling av akut och kronisk hjärtsvikt i augusti 2021. Riktlinjerna anger att 
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 mineralkortikoidrecep-
torantagonist (MRA), och vid symtom trots detta byte från ACE-hämmare eller ARB till ARNI 
(sakubitril/valsartan [Entresto]). Alla patienter med tidigare nämnd behandling rekommen-
deras enligt de nya rekommendationerna även tillägg av natriumglukossamtransportör 2 
(SGLT2)-hämmare. Vericiguat kan enligt dessa riktlinjer övervägas till patienter som har ge-
nomgått 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 pro-
gramområde 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 val-
des. Undantag gäller vid hypertoni som samsjuklighet, då betablockerare och ACE-hämmare 
utgör förstahandsval och tillägg av SGLT2-hämmare och MRA ges snarast möjligt. Vid fort-
satta symtom trots basbehandling bestående av ACE-hämmare, betablockerare, SGLT2-häm-
mare och MRA rekommenderas byte från ACE-hämmare till ARNI. Vid intolerans mot ACE-
hämmare ersätts denna med ARB.  
 
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 indikat-
ioner och kan sättas in i såväl primärvård som specialistvård. Cirka 80 procent av den svenska 
hjärtsviktspopulationen uppskattas vara aktuell för behandling med SGLT2-hämmare. 
 
Verquvo har studerats i fas III-studien VICTORIA, vars syfte var att utvärdera effekt och sä-
kerhet för vericiguat som tillägg till basbehandling för hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfrakt-
ion. Basbehandling i studien utgjordes av ACE-hämmare/ARB eller ARNI i kombination med 
betablockerare och MRA. SGLT2-hämmare användes av tre procent av studiedeltagarna.  
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TLV bedömer att patienterna i VICTORIA-studien inte har basbehandling enligt aktuella 
svenska behandlingsrekommendationer. 
 
Företaget har kommit in med en hälsoekonomisk analys i form av en Markovmodell som 
jämför Verquvo mot inget tillägg till bästa understödjande vård (basbehandling).  
 
Företaget har beretts möjlighet att komma in med ett justerat hälsoekonomiskt underlag uti-
från aktuella svenska behandlingsrekommendationer men har inte inkommit med sådant un-
derlag med motiveringen att en långsam implementering av SGLT2-hämmare väntas och att 
studiepopulationen i VICTORIA-studien därför kan anses motsvara aktuell svensk behand-
lingspraxis. TLV:s anlitade kliniska expert har emellertid uppgett att implementeringen av 
SGLT2-hämmare i basbehandlingen förväntas gå osedvanligt snabbt eftersom SGLT2-häm-
mare är väletablerade för andra indikationer och kan sättas in i såväl primärvård som speci-
alistvård. TLV bedömer därför att företagets motivering kan lämnas utan avseende.  
 
I och med att TLV bedömer att patienterna i VICTORIA-studien inte har behandlats enligt 
aktuella svenska behandlingsrekommendationer, se 2.4.1, kan inte heller nyttan av Verquvo 
för den ansökta patientpopulationen uppskattas enbart baserat på VICTORIA-studien. Till 
följd av att företagets hälsoekonomisk inte kan uppskatta nyttan av Verquvo när SGLT-2 
hämmare inkluderas i grundbehandlingen, kan TLV inte fastställa hur kostnaden av Verquvo 
förhåller sig till nyttan. Mot bakgrund av detta har företaget inte visat att kostnaden för 
Verquvo är rimlig. 
 
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. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Utdrag ur lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. 

 
8 § första stycket  

Den som marknadsför ett läkemedel eller en vara som avses i 18 § får ansöka om att läkemedlet 

eller varan ska ingå i läkemedelsförmånerna enligt denna lag. Sökanden ska visa att villkoren 

enligt 15 § är uppfyllda och lägga fram den utredning som behövs för att fastställa inköpspris 

och försäljningspris. 

 

10 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får på eget initiativ besluta att ett läkemedel 

eller en annan vara som ingår i läkemedelsförmånerna inte längre ska ingå i förmånerna.  

 

11 § Om det finns särskilda skäl får Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket besluta att ett 

läkemedel eller en annan vara ska ingå i läkemedelsförmånerna endast för ett visst använd-

ningsområde. Myndighetens beslut får förenas med andra särskilda villkor. 

  

15 § 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 så-

dan avvägning mellan avsedd effekt och skadeverkningar som avses i 4 kap. 1 § första 

stycket läkemedelslagen (2015:315) är att bedöma som väsentligt mer ändamålsen-

liga. 

 

 

 
 
 

 
 


