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Översikt 

Produkten 

Varumärke Jardiance  

Aktiv substans Empagliflozin 

ATC-kod A10BK03 

Beredningsform Filmdragerad tablett 

Företag Boehringer Ingelheim AB 

Typ av ansökan Nyansökan 
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Beskrivning av sjukdomen 

Sjukdom och användningsområde Hjärtsvikt 

Sjukdomens svårighetsgrad 
Medelhög till mycket hög: 
NYHA-klass II medelhög, NYHA-klass III hög, NYHA-
klass IV mycket hög 

Relevant jämförelsealternativ 

Forxiga för hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion 
under 40 procent. 
Inget tillägg till bästa understödjande behandling för 
hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion över 40 
procent. 

Antal patienter i Sverige Cirka 250 000  

Beskrivning av marknaden 

Företagets prognostiserade 
försäljningsvärde per år (fullskalig 
försäljning) 

[–––––––––––––––] 

Terapiområdets omsättning per år 
Cirka 423 miljoner kronor AUP, 2021 (ATC-kod 
A10BK01 och A10BK04) 

 

Ansökta förpackningar 

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

Jardiance  10 mg 30 tabletter 397,55 451,75 

Jardiance 10 mg 90 tabletter 1192,66 1262,76 
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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 
användning av en produkt efter återbäring, då en 
sidoöverenskommelse har tillförts ärendet.   
 
Begreppen nettokostnad, 
behandlingskostnad/läkemedelskostnad efter 
återbäring används inte.  

Pris för läkemedel/ pris för 
förbrukningsartikel  

Begreppet används när TLV talar om pris per 
förpackning/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 + 
administreringskostnad. Begreppet används inte om 
TLV endast talar om läkemedelskostnaden.  

   
Receptbelagda läkemedel utan förmån/receptfria läkemedel  

 

Apotekens försäljningspris  Begreppet används när TLV talar om receptfria 
läkemedel samt receptbelagda läkemedel som inte ingår 
i förmånen och som då inte har ett av TLV fastställt 
pris.   
 
Begreppen listpris, offentligt pris, grundpris eller 
officiellt 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 
upphandlats 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 Bifall med begränsning och villkor 
 
Begränsningstext 
Subventioneras endast för behandling av patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt. 
 
Villkorstext 
Företaget ska tydligt informera om ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och 
annan information om läkemedlet. 

 

• Jardiance finns i styrkorna 10 och 25 mg och ingår sedan tidigare i 

läkemedelsförmånerna för behandling av typ 2-diabetes och symtomatisk kronisk 

hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion med olika subventionsbegränsningar för 

respektive indikation. 

• Nuvarande subventionsbegränsning för hjärtsvikt är: Subventioneras endast för 

patienter med symtomatisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion trots optimerad 

behandling med RAAS-blockad, betablockad och MRA, eller utan MRA när MRA 

inte är lämpligt. Indikationsutvidgningen till behandling av hjärtsvikt godkändes av 

EU-kommissionen enligt den centrala godkännandeproceduren den 3 mars 2022. 

• Företaget har ansökt om utökad subvention, att Jardiance 10 mg ska ingå i 

läkemedelsförmånerna för hela den godkända indikationen avseende hjärtsvikt och 

inte endast för en begränsad del. 

• Det verksamma ämnet i Jardiance är empagliflozin vilket är en så kallad SGLT2-

hämmare. Hämning av proteinet SGLT2 medför bland annat sänkt blodglukos, ökad 

urinutsöndring, minskat tryck i njurarnas kapillärer, minskad volymöverbelastning 

och minskat blodtryck. 

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

kan ha olika bakomliggande orsaker och utvecklas oftast gradvis. Patienter med 

hjärtsvikt kan ha levt med sjukdomen länge innan tydliga symtom uppkommer. 

Hjärtsvikt drabbar cirka två procent av befolkningen. Hos personer över 80 år är 

förekomsten cirka tio procent. 

• TLV har i tidigare ärende (Entresto, dnr 3297/2015) bedömt att svårighetsgraden för 

symtomatisk hjärtsvikt med ejektionsfraktion under 40 procent varierar från 

medelhög till mycket hög; vid en bedömning av svårighetsgrad enligt NYHA-

funktionsklassificeringen bedömdes funktionsklass II som medelhög, funktionsklass 

III som hög och funktionsklass IV som mycket hög. TLV kvarstår vid denna 

bedömning. 

• TLV bedömer att svårighetsgraden för hjärtsvikt med ejektionsfraktion över 40 

procent är densamma som för hjärtsvikt med ejektionsfraktion under 40 procent. 

Detta mot bakgrund av att studier avseende överlevnad och behov av sjukhusvård hos 

hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion över och under 40 procent visar en 

försumbar skillnad. 

• Enligt svenska behandlingsrekommendationer ska patienter med symtomatisk 

hjärtsvikt och nedsatt ejektionsfraktion i första hand behandlas med SGLT2-

hämmare, betablockerare, ACE-hämmare/ARB och MRA.  

• För patienter med hjärtsvikt och ejektionsfraktion över 40 procent saknas andra 

evidensbaserade behandlingar än empagliflozin. Många patienter har samsjukligheter 
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som motiverar behandling med de läkemedelsgrupper som rekommenderas vid 

hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion. 

• För hjärtsvikt med ejektionsfraktion under 40 procent bedömer TLV att relevant 

jämförelsealternativ till Jardiance är Forxiga. Skälet till bedömningen är att Forxiga 

har samma indikation, tillhör samma läkemedelsklass och tidigare har bedömts 

medföra en rimlig behandlingskostnad för den användning som företaget ansöker om 

subvention för gällande hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (dnr 3287/2021). 

• För hjärtsvikt med ejektionsfraktion över 40 procent saknas godkända 

behandlingsalternativ förutom Jardiance. TLV konstaterar att dessa patienter i 

dagsläget, i likhet med patienter med ejektionsfraktion under 40 procent, vanligtvis 

erhåller RAAS-blockad, betablockad och MRA och att Jardiance kommer att ges som 

tillägg till sådan behandling. Relevant jämförelsealternativ utgörs av inget tillägg till 

bästa understödjande behandling. 

• EMA bedömer att de kliniska studierna EMPEROR-Reduced och EMPEROR-

Preserved, visar att empagliflozin, som tillägg till standardbehandling, har bättre 

effekt än inget tillägg till standardbehandling avseende att minska risken för det 

sammansatta effektmåttet: tid till första händelse av kardiovaskulär död eller 

sjukhusinläggning på grund av förvärrad hjärtsvikt. TLV instämmer i EMA:s 

bedömning. 

• Ansökt pris för Jardiance är 451,75 kronor för en förpackning om 30 tabletter och 

1262,75 kronor (AUP) för en förpackning om 90 tabletter. Den dagliga 

läkemedelskostnaden för Jardiance är 14,03 eller 15,06 kronor per patient och dag, 

beroende på förpackningsstorlek. Detta motsvarar 5121 eller 5497 kronor per patient 

och år. 

• Mot bakgrund att Jardiance och Forxiga bedöms ha jämförbar effekt för patienter med 

ejektionsfraktion under 40 procent har TLV utgått från en kostnadsjämförelse som 

grund för den hälsoekonomiska bedömningen.  

• TLV:s kostnadsjämförelse visar att läkemedelskostnaden för Jardiance och Forxiga är 

desamma för hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion under 40 procent.  

• För hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion över 40 procent har företaget kommit 

in med en kostnadsnyttoanalys där behandling med Jardiance i tillägg till bästa 

understödjande behandling jämförs mot inget tillägg till bästa understödjande 

behandling. Kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår skattas till cirka 137 000 

kronor i företagets grundscenario.  

• I TLV:s grundscenario avseende hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion över 40 

procent skattas kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår till cirka 171 000 

kronor. TLV:s grundscenario skiljer sig från företagets genom antagande avseende 

överlevnad och avhoppsfrekvens. 

• TLV har utfört ett antal känslighetsanalyser för att illustrera vilka parametrar som har 

störst betydelse för resultatet. De parametrar som främst påverkar resultatet är att 

patienterna som behandlas med Jardiance har en långsammare sjukdomsprogression 

och minskad sjukhusinläggning jämfört med patienterna som endast får bästa 

understödjande behandling. I TLV:s känslighetsanalyser varierar kostnaden per 

vunnet kvalitetsjusterat levnadsår från 144 000 kronor till 565 000 kronor.  

• TLV bedömer att kostnaden för behandling med Jardiance som tillägg till 

standardbehandling är rimlig för vuxna patienter med symptomatisk kronisk 

hjärtsvikt, dvs för samtliga patienter som ingår i den utökade delen av indikationen.  
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• Sammantaget bedömer TLV att kostnaderna för användning av Jardiance är rimliga 

och att kriterierna i 15 § förmånslagen även i övrigt är uppfyllda. Ansökan ska därför 

bifallas med följande begränsningar och villkor. Subventioneras endast för patienter 

med symtomatisk kronisk hjärtsvikt.  
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1 Bakgrund 

Jardiance finns i styrkorna 10 och 25 mg och ingår sedan tidigare i läkemedelsförmånerna för 
behandling av typ 2-diabetes och symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt 
ejektionsfraktion (endast 10 mg) med olika subventionsbegränsningar enligt följande:  

 
Subventioneras endast vid: 1) typ 2-diabetes som tillägg till behandling med metformin eller 
när metformin inte är lämpligt, 2) hjärtsvikt för patienter med symtomatisk hjärtsvikt med 
nedsatt ejektionsfraktion trots optimerad behandling med RAAS-blockad, betablockad och 
MRA, eller utan MRA när MRA inte är lämpligt.  
 
Företaget har nu ansökt om utökad subvention så att Jardiance i styrkan 10 mg ska ingå i 
läkemedelsförmånerna för hela den godkända indikationen avseende hjärtsvikt, som nu 
omfattar både hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion och hjärtsvikt med bevarad 
ejektionsfraktion, och inte endast en begränsad del. 

2 Medicinskt underlag 

2.1 Hjärtsvikt  

Om inget anges är nedanstående text hämtad från Socialstyrelsens nationella riktlinjer – 
Utvärdering 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.  
 
Hjärtsvikt delas upp baserat på i vilken grad hjärtats pumpförmåga är nedsatt. När 
blodvolymen som pumpas ut (ejektionsfraktionen) överstiger 50 procent av 
vänsterkammarens maximala fyllnadsvolym kallas det ”bevarad ejektionsfraktion” (förkortas 
på engelska HFpEF1) medan en ejektionsfraktion under 40 procent kallas ”nedsatt” (förkortas 
på engelska HFrEF2). Ejektionsfraktion mellan 41 och 49 procent benämns lätt nedsatt 
(förkortas på engelska HFmrEF3). Symtomen är likartade oavsett ejektionsfraktion, men 
patienter med HFpEF har i lägre grad ischemiska hjärtsjukdomar och större grad icke-
kardiovaskulära samsjukligheter som förmaksflimmer och kronisk njursjukdom. De är även 
oftare äldre och av kvinnligt kön. HFmrEF är mer likt HFrEF avseende bakomliggande orsaker 
och samsjukligheter [2]. Av sjukhusvårdade patienter har cirka hälften nedsatt 
ejektionsfraktion och hälften bevarad eller lätt nedsatt ejektionsfraktion. Enligt RiksSvikts 
årsrapport 2021 hade 54 procent av patienterna HFrEF, 26 procent HFmrEF och 21 procent 
HFpEF vid tillfället för registrering i registret. 
 
I de fall då hjärtats förmåga att pumpa ut blod i kroppen är bevarad orsakas hjärtsvikten i 
stället av störningar i fyllnadsfasen, vilket innebär svårigheter att fylla hjärtat med blod. 
Försämrat blodflöde vid hjärtsvikt påverkar även andra organ i kroppen.  Långvarig och svår 
hjärtsvikt påverkar hjärnans och skelettmuskulaturens funktioner med ökad trötthet och 
nedsatt 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]. 
 

 
1 HFpEF är en förkortning av engelskans Heart Failure preserved Ejection Fraction 
2 HFrEF är en förkortning av engelskans Heart Failure reduced Ejection Fraction 
3 HFmrEF är en förkortning av engelskans Heart Failure mildly reduced Ejection Fraction 
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Utifrån svårighetsgraden kan hjärtsvikt delas in i fyra funktionsklasser enligt NYHA (New York 
Heart Association) beroende på patientens grad av symtom vid fysisk ansträngning [3]. 
 
Tabell 1 Definition av New York Heart Associations funktionsklasser [3] 

NYHA klass Definition 

I 
Ingen begränsning i aktivitetsgrad. Fysisk ansträngning ger ingen onormal trötthet, 
hjärtklappning 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 
exempel 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. 

 
 
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 symptomgivande 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 Jardiance är empagliflozin. Jardiance finns i styrkorna 10 och 25 mg 
men den högre styrkan ingår inte i denna ansökan . Indikationsutvidgningen till behandling av 
hjärtsvikt godkändes av EU-kommissionen enligt den centrala godkännandeproceduren den 3 
mars 2022. 

 

Jardiance är avsett för behandling av vuxna med symtomatisk kronisk hjärtsvikt. 

 

Empagliflozin hämmar natriumglukossamtransportör 2 (SGLT2) vilket leder till minskad 
återresorption av glukos och natrium i njuren, sänkt blodglukos, ökad urinutsöndring och 
minskat tryck i njurarnas kapillärer. Effekten inkluderar även minskat blodtryck och minskad 
volymöverbelastning, vilket kan ha gynnsamma kardiella effekter. Vidare inkluderar 
effekterna ökad andel röda blodkroppar i blodet, så kallad hematokritnivå, och minskad 
kroppsvikt. 

 

Den rekommenderade dosen för Jardiance är 10 mg empagliflozin (en tablett) en gång 
dagligen. Tabletten kan tas med eller utan mat och sväljes hel med vatten. 

2.3 Behandling och svårighetsgrad 

 

I januari 2022 gav nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer (LOK), i samråd med 
nationellt programområde för hjärt- och kärlsjukdomar, ut behandlingsrekommendationer för 
behandling av HFrEF. Enligt dessa rekommenderas i första hand basbehandling med SGLT2-
hämmare, betablockerare, ACE-hämmare och MRA4. Basbehandlingen ska påbörjas så snabbt 
som möjligt med de fyra läkemedelsgrupperna. LOK uppger att det är viktigt att inte dra ut på 
insättningsperioden eftersom dödligheten är högst i början. Vid besvärlig rethosta kan ACE-
hämmare bytas ut mot ARB5. Om patienten fortfarande har symtom trots optimerad 

 
4 Mineralkortikoidreceptorantagonister 
5 Angiotensinreceptorantagonister 
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basbehandling kan ACE-hämmare/ARB bytas till ARNI6. Enligt LOK är det troligt att samma 
läkemedel som används vid HFrEF också gör nytta vid HFmrEF, även om specifika 
behandlingsstudier för denna grupp saknas. Därför anses enligt riktlinjen att basläkemedlen 
kan övervägas vid HFmrEF. Enligt riktlinjerna ges vid HFpEF symtomlindrande behandling 
med diuretika samt behandling av samsjukligheter, vilket ofta innebär att de erhåller samma 
läkemedel som vid HFrEF och HFmrEF [5]. 
 
Europeiska kardiologföreningen (European Society of Cardiology, ESC) gav ut uppdaterade 
riktlinjer för behandling av akut och kronisk hjärtsvikt i augusti 2021. Riktlinjerna anger att 
första linjens behandling för hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (HFrEF) utgörs av ACE-
hämmare/ARNI, betablockerare, MRA och SGLT2-hämmare. Kombinationen av ACE-
hämmare/ARNI, betablockerare och MRA rekommenderas som basbehandling av hjärtsvikt 
med HFrEF, såvida läkemedlen inte är kontraindicerade eller ger upphov till biverkningar som 
inte tolereras. Dessa läkemedel har visats förbättra överlevnaden, minska risken för 
sjukhusinläggningar och minska symtom hos patienter med HFrEF. SGLT2-hämmare 
(dapagliflozin och empagliflozin) som tilläggsbehandling till ACE-hämmare/ARNI, 
betablockerare och MRA har visats minska risken för kardiovaskulär död och förvärrad 
hjärtsvikt hos patienter med HFrEF. Behandling med dapagliflozin eller empagliflozin 
rekommenderas för alla patienter med HFrEF som redan behandlats med ACE-
hämmare/ARNI, betablockerare och MRA oavsett om de har diabetes eller inte [2]. De 
läkemedelsklasser som rekommenderas för HFrEF har i studier inte visat effekt på mortalitet 
och sjuklighet hos patienter med HFpEF eller HFmrEF. Diuretika rekommenderas för att 
undvika ödem, men i övrigt saknas tydliga behandlingsrekommendationer. Många patienter 
ur dessa patientgrupper har dock samsjukligheter som motiverar behandling med de 
läkemedelsgrupper som rekommenderas vid HFrEF [2]. 
 

 

Företaget har angett att relevant jämförelsealternativ till Jardiance vid behandling av 
hjärtsvikt med ejektionsfraktion under 40 procent är tidigare standardbehandling bestående 
av ACE-hämmare/ARB/ARNI, betablockerare och MRA. För hjärtsvikt med ejektionsfraktion 
över 40 procent finns bortsett från Jardiance ingen godkänd behandling som har visat effekt 
på mortalitet och sjuklighet. Symtomlindring och behandling av samsjukligheter 
rekommenderas, vilket ofta innebär att dessa patienter i praktiken erhåller samma behandling 
som patienter med hjärtsvikt och nedsatt ejektionsfraktion, varför företaget anger att ovan 
nämnda standardbehandling7 är relevant även för denna patientgrupp. 
 
TLV:s diskussion 
Två SGLT2-hämmare har indikation för hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion, Jardiance 
och Forxiga. I mars 2022 beslutade TLV att ändra subventionsbegränsningen för Forxiga så 
att användning i första linjen vid behandling av hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion är 
subventionerad (dnr 3287/2021). TLV bedömer att Forxiga är relevant jämförelsealternativ till 
Jardiance för patienter med ejektionsfraktion under 40 procent. Skälet till bedömningen är att 
Forxiga och Jardiance i tidigare ärende har bedömts ha likvärdig effekt (1781/2021) och att 
Forxiga ingår i läkemedelsförmånerna för den utvärderade indikationen.  
 
För patienter med ejektionsfraktion över 40 procent saknas utöver Jardiance godkända 
behandlingsalternativ. Svenska behandlingsrekommendationer för hjärtsvikt med 
ejektionsfraktion mellan 41 och 49 procent rekommenderar, trots att specifika 
behandlingsstudier saknas, samma behandling som vid ejektionsfraktion under 40 procent. 
Det innebär att SGLT2-hämmare föreslås även för denna grupp. TLV har inte prövat om 
användningen av Forxiga är kostnadseffektiv för behandling av patienter med 

 
6 Angiotensinreceptorantagonist i kombination med neprilysininhibitor (t.ex. läkemedlet Entresto) 
7 Enligt TLV benämnd bästa understödjande behandling avseende ejektionsfraktion >40% och standardbehandling avseende 
ejektionsfraktion <40% 
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ejektionsfraktion över 40 procent, varför detta inte kan utgöra relevant jämförelsealternativ 
för denna grupp. Jämförelsealternativ för både HFmrEF och HFpEF utgörs därför av bästa 
understödjande vård och baseras på samsjukligheter. Studier av patienter med bevarad och 
lätt nedsatt ejektionsfraktion har visat att majoriteten av patienterna behandlas med de 
läkemedel som rekommenderas för behandling av hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion [2]. 
TLV bedömer därför att Jardiance kommer att användas som tillägg till läkemedel som ingår i 
standardbehandlingen rekommenderad för nedsatt ejektionsfraktion, och att 
jämförelsealternativet utgörs av inget tillägg till denna standardbehandling. 
 

TLV:s bedömning: För hjärtsvikt med ejektionsfraktion under 40 procent bedömer TLV att 
relevant jämförelsealternativ till Jardiance är Forxiga. Skälet till bedömningen är att Forxiga 
har samma indikation, tillhör samma läkemedelsklass och tidigare har bedömts medföra en 
rimlig behandlingskostnad för den användning som företaget ansöker om subvention för 
gällande hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (dnr 3287/2021).  
 
För hjärtsvikt med ejektionsfraktion över 40 procent saknas godkända behandlingsalternativ 
förutom Jardiance. TLV konstaterar att dessa patienter i dagsläget, i likhet med patienter med 
ejektionsfraktion under 40 procent, vanligtvis erhåller RAAS-blockad, betablockad och MRA 
och att Jardiance kommer att ges som tillägg till sådan behandling. Relevant 
jämförelsealternativ utgörs av inget tillägg till bästa understödjande behandling. 

 

TLV har tidigare bedömt svårighetsgraden för hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion 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). Inga nytillkomna studier 
över mortalitet och morbitet bedöms i dagsläget motivera en annan bedömning, och diagnosen 
är fortsatt förenad med hög sjuklighet och låg livskvalitet. TLV kvarstår därför i den tidigare 
svårighetsgradsbedömningen för hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion. 
 
Majoriteten av observationsstudierna avseende överlevnad och behov av sjukhusvård hos 
patienter med HFpEF visar att skillnaden jämfört med HFrEF är försumbar [6,7]. En 
metanalys visar dock på bättre överlevnad och prognos för HFpEF [8]. Enligt TLV:s anlitade 
kliniska expert har påverkan på mortalitet och livskvalitet tidigare ansetts sannolikt vara 
densamma hos patienter med bevarad ejektionsfraktion som hos patienter med nedsatt 
ejektionsfraktion, men resultaten har varierat mellan olika studier. Vid studier av enbart 
sjukhusvårdade patienter är prognosen mellan grupperna mer tydligt lika. Inkluderas även 
icke-sjukhusvårdade patienter, har patienter med bevarad ejektionsfraktion möjligen en bättre 
prognos. Påverkan på livskvalitet förefaller vara densamma.  
 
Ekokardiografi används vid HFpEF som ett led i diagnostiseringen, men visar inte graden av 
hjärtfunktionsnedsättning, varför svårighetsgradsbedömningen avseende HFpEF baseras på 
NYHA-klasser. På gruppnivå bedöms svårighetsgraden för HFpEF och HFmrEF rymmas inom 
samma intervall som för HFrEF, en metaanalys visar dock en bättre prognos avseende 
mortalitet och behov av sjukhusvård för patienter med bevarad ejektionsfraktion vilket tillför 
en osäkerhet till bedömningen. 
 

TLV:s bedömning: TLV har tidigare bedömt svårighetsgraden för hjärtsvikt med nedsatt 
ejektionsfraktion i ärendet för Entresto (dnr 3297/2015). Svårighetsgraden bedömdes variera 
från medelhög till mycket hög. Vid en bedömning av svårighetsgrad enligt NYHA-
funktionsklass bedömdes funktionsklass II som medelhög, funktionsklass III som hög och 
funktionsklass IV som mycket hög. Mot bakgrund av att tillgängliga observationsstudier 
avseende överlevnad och behov av sjukhusvård hos patienter med ejektionsfraktion över 40 
procent inte entydigt visar betydande skillnader jämfört med patienter med nedsatt 
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ejektionsfraktion bedöms svårighetsgraden för hjärtsvikt ejektionsfraktion över 40 procent 
vara densamma som för hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion. 

 

2.4 Klinisk effekt och säkerhet   

 

Företagets godkännande för de ansökta patientpopulationerna bygger på två fas III-studier, 
EMPEROR-Reduced och EMPEROR-Preserved. Företaget har även inkommit med en fas III-
studie som utvärderar empagliflozins effekt, tolerabilitet och säkerhet vid insättning under 
pågående vårdtillfälle för akut hjärtsvikt, EMPULSE. 
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Tabell 2 Sammanfattning över aktuella studier 

Studie Studiedesign Jämförelse-alternativ Studie-population Utfall 

EMPEROR-Reduced [9]. Dubbelblind, randomiserad, 
placebokontrollerad parallellgruppsstudie för att 
utvärdera effekt på kardiovaskulär död och 
behov av sjukhusvård på grund av hjärtsvikt. 
Studiebehandling: 10 mg empagliflozin en gång 
per dag (som tillägg till standardbehandling). 
 
Primärt utfallsmått: kompositmått av 
kardiovaskulär död och sjukhusinläggning pga. 
hjärtsvikt. 
 

Inget tillägg till 
standardbehandling 
(placebo). 

N=3730 
 
Patienter med HFrEF 
(LVEF ≤40%) och NYHA II-
IV, med eller utan typ 2-
diabetes och 
basbehandling mot 
hjärtsvikt inklusive: RAAS-
blockad, betablockad och 
MRA. 

Empagliflozin gav en signifikant 
relativ riskreduktion på 25 % 
jämfört med placebo avseende 
det primära utfallsmåttet 
kardiovaskulär död eller 
sjukhusinläggning på grund av 
hjärtsvikt. 

EMPEROR-Preserved [10] Dubbelblind, randomiserad, 
placebokontrollerad parallellgruppsstudie för att 
utvärdera effekt på kardiovaskulär död och 
behov av sjukhusvård på grund av hjärtsvikt. 
 
Studiebehandling: 10 mg empagliflozin en gång 
per dag (som tillägg till standardbehandling) 
 
Primärt utfallsmått: kompositmått av 
kardiovaskulär död och sjukhusinläggning pga. 
hjärtsvikt. 
 

Inget tillägg till 
standardbehandling 
(placebo). 

N=5988 
 
Patienter med HFpEF 
(LVEF >40%) och NYHA II-
IV, med eller utan typ 2-
diabetes. 

Empagliflozin gav en signifikant 
relativ riskreduktion på 21 % 
jämfört med placebo avseende 
det primära utfallsmåttet 
kardiovaskulär död eller 
sjukhusinläggning på grund av 
hjärtsvikt. 

EMPULSE [11] Dubbelblind, randomiserad, 
placebokontrollerad parallellgruppsstudie för att 
utvärdera säkerhet och effekt av empagliflozin 
vid insättning hos kliniskt stabila patienter 
inneliggande för hjärtsvikt. 
 
Studiebehandling: 10 mg empagliflozin en gång 
per dag (som tillägg till standardbehandling) 
 
Primärt utfallsmått: klinisk fördel av behandling 
definierat som hierarkiskt kompositmått av död 
oavsett orsak, antal hjärtsviktsepisoder, tid till 
första hjärtsviktsepisod, ≥5 poängs skillnad i 
KCCQ efter 90 dagar jämfört med vid baslinjen. 
 

Inget tillägg till 
standardbehandling 
(placebo). 

N=530 
 
Patienter inneliggande för 
hjärtsvikt oberoende av 
ejektionsfraktion. 

Klinisk fördel för behandling med 
empagliflozin (win ratio 1,36 (95 % 
KI 1,09–1,68, p=0,0054). 
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EMPEROR-Reduced, EMPEROR-Preserved [9,10] 
Metod 
EMPEROR-Reduced och EMPEROR-Preserved var dubbelblinda, placebokontrollerade, 
randomiserade och händelsedrivna multicenterstudier med syfte att utvärdera effekt och säkerhet 
av empagliflozin hos patienter med symtomatisk hjärtsvikt och nedsatt respektive bibehållen 
ejektionsfraktion. Beräknat antal primära händelser för tillräcklig statistisk styrka var i båda 
studierna 841 stycken.  
 
De inkluderade patienterna var 18 år eller äldre och diagnosticerade med hjärtsvikt enligt NYHA-
klass II-IV. I EMPEROR-Reduced var ejektionsfraktion 40 procent eller lägre i kombination med 
förhöjt NTproBNP8 (>1000 pg/ml vid EF 31–35 procent, >2500 pg/ml vid EF 36–40 procent och 
>600 pg/ml vid EF lägre än 30 procent, dubblering av nivåerna vid samtidigt förmaksflimmer) 
inklusionskriterium. I EMPEROR-Preserved krävdes ejektionsfraktion över 40 procent samt 
förhöjt NTproBNP (>300 pg/ml, >900 pg/ml vid samtidigt förekommande förmaksflimmer) för 
inklusion. 
 
Primärt effektmått var i båda studierna ett kompositmått av tid till första händelse av 
kardiovaskulär död och sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt. Det primära sekundära 
effektmåttet var antal vårdtillfällen för hjärtsvikt och det andra sekundära effektmåttet 
minskningstakt för eGFR9 (beräknad med Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 
[CKD-EPI] fomula). Andra explorativa sekundära effektmått var bland annat förändring i Kansas 
City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) mellan baslinjen och vecka 52, sjukhusinläggningar 
oavsett orsak och död oavsett orsak. 
 
Patienterna randomiserades till att erhålla antingen empagliflozin 10 mg eller placebo i 
förhållandet 1:1 som tillägg till standardbehandling inkluderande RAAS-blockad, betablockad och 
MRA, se Tabell 3. Medianuppföljningstiden var 16 månader i EMPEROR-Reduced och 26,2 
månader i EMPEROR-Preserved. 
 
Tabell 3 Procentuell användning av andra hjärtsviktsläkemedel vid baslinjen 

Läkemedel vid baslinjen 
EMPEROR-Reduced 

N=3730 
EMPEROR-Preserved 

N=5988 

RAAS-blockad inkl. ARNI 89,2 % 80,7 % 

ARNI 19,5 % 2,2 % 

Mineralreceptorantagonist 71,3 % 37,5 % 

Betablockerare 94,7 % 86,2 % 

 
 
EMPEROR-Reduced [9] 
Resultat 
Mellan april 2017 och november 2019 randomiserades 3730 patienter. Studien avslutades när 841 
primära utfallshändelser hade inträffat och uppföljningstiden var i median 16 månader. 
Behandlingsarmen och placeboarmen var väl matchade avseende baslinjedata. 
Ejektionsfraktionen var i medelvärde 27,7 procent i behandlingsarmen och 27,2 procent i 
placeboarmen. Det primära sammansatta effektmåttet inträffade hos 361 patienter (19,4 %) i 
behandlingsgruppen och 462 patienter (24,7 %) i placeboarmen vilket ger en hazardkvot på 0,75 
(95% KI 0,65–0,86). Totala antalet sjukhusinläggningar för hjärtsvikt var 388 i 

 
8NTproBNP är en förkortning av engelskans N-terminal B-type natriuretic peptide  
9 eGFR är en förkortning av engelskans estimated glomerular filtration rate 
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behandlingsarmen och 553 i placeboarmen (hazardkvot 0,70, 95% KI 0,58–0,85). Avseende 
kardiovaskulär död förelåg ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Den årliga minskningen 
i eGFR var i medel 0,55 ml/min/1,73 m2 i behandlingsgruppen jämför med 2,28 ml/min/1,73 m2 
i placebogruppen (hazardkvot 1,73, 95 % KI 1,10–2,37), se Tabell 4.  
 
Tabell 4 Primära och sekundära utfallsmått, EMPEROR-Reduced 

Utfallsmått 
Empagliflozin 

antal (%) 
Placebo 
antal (%) 

Hazardkvot  
(95% KI) 

Primärt utfallsmått 361 (19,4) 462 (24,7) 0,75 (0,65–0,86) 

Kardiovaskulär död 187 (10,0) 202 (10,8) 0,92 (0,75–1,12) 

Sjukhusinläggning pga. Hjärtsvikt  246 (13,2) 342 (18,3) 0,69 (0,59–0,81) 

Sekundära utfallsmått    

Totalt antal sjukhusinläggningar 
pga. hjärtsvikt 

388 553 0,70 (0,58–0,85) 

Årlig förändring av eGFR (median) -0,55±0,23 -2,28±0,23 1,73 (1,10–2,37) 

 
 
EMPEROR-Preserved [10] 
Resultat 
Mellan mars 2017 och april 2020 randomiserades 5988 patienter. Studien avslutades när 841 
primära utfallshändelser inträffat och uppföljningstiden var i median 26,2 månader. Även i 
EMPEROR-Preserved var grupperna var väl matchade avseende baslinjedata. Ejektionsfraktonen 
var i medelvärde 54,3 procent i både behandlingsarmen och placeboarmen. Andelen 
studiedeltagare med EF 41–49 procent (HFmrEF) var vid baslinjen 33,2 procent. Det primära 
sammansatta effektmåttet inträffade hos 415 patienter (13,8 %) i behandlingsgruppen och 511 
patienter (17,1 %) i placeboarmen vilket ger en hazardkvot på 0,79 (95% KI 0,69–0,90). Totala 
antalet sjukhusinläggningar för hjärtsvikt var 407 i behandlingsarmen och 541 i placeboarmen 
(hazardkvot 0,73, 95% KI 0,61–0,88). Avseende kardiovaskulär död förelåg ingen signifikant 
skillnad mellan grupperna. Den årliga minskningen i eGFR var i medel 1,25 ml/min/1,73 m2 i 
behandlingsgruppen jämför med 2,62 ml/min/1,73 m2 i placebogruppen (hazardkvot 1,36, 95 % 
KI 1,06–1,66), se Tabell 5.  
 
Tabell 5 Primära och sekundära utfallsmått, EMPEROR-Preserved. 

Utfallsmått 
Empagliflozin 

antal (%) 
Placebo 
antal (%) 

Hazardkvot (95% 
KI) 

Primärt utfallsmått 415 (13,8) 511 (17,1) 0,79 (0,69–0,90) 

Kardiovaskulär död 219 (7,3) 244 (8,2) 0,91 (0,76–1,09) 

Sjukhusinläggning pga. hjärtsvikt  259 (8,6) 352 (11,8) 0,71 (0,60–0,83) 

Sekundära utfallsmått    

Totalt antal sjukhusinläggningar 
pga. hjärtsvikt 

407 541 0,73 (0,61–0,88) 

Årlig förändring av eGFR (median) -1,25±0,11 -2,62±0,11 1,36 (1,06–1,66) 

 
För det explorativa sekundära effektmåttet justerad genomsnittlig förändring i KCCQ Clinical 
Summary Score (KCCQ-CSS) sågs en signifikant förbättring i empagliflozinarmen jämfört med 
placeboarmen vid vecka 12, 32 och 52 (+1,03, +1,24, +1,50), se Figur 1. Liknade resultat sågs även 
för Total Symtom Score (TSS) och Overall Summary Score (OSS). Trots att effekten är signifikant 
bedömer EMA att den kliniska relevansen är liten.  
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Figur 1 Förändring i KCCQ CSS vid vecka 12, 32 och 52  
 

Behandlingsavbrott förekom i samma omfattning i båda armarna. I behandlingsarmen avbröt 19,1 
procent av deltagarna behandlingen på grund av biverkningar. Motsvarande siffra i placeboarmen 
var 18,4 procent. Hypotension, urinvägsinfektioner och okomplicerade genitala infektioner 
förekom i större utsträckning i behandlingsarmen.  
 
Subgruppsanalyser 
Företaget kom i samband med den regulatoriska godkännandeprocessen in med 
subgruppsanalyser till EMA [12], där inverkan av demografi, baslinjekarakteristika och övrig 
medicinering på det primära utfallsmåttet analyserades. Inga signifikanta skillnader i 
behandlingseffekt observerades för någon analyserad subgrupp (p-värde för interaktion >0,05). 
Post-hoc analyser gjordes för att i detalj analysera effekten av behandlingen vid olika 
ejektionsfraktioner. För gruppen med ejektionsfraktion 65 till 70 procent sågs en tendens till 
sämre effekt, denna var dock inte bestående i gruppen med ejektionsfraktion 70 procent eller 
högre (upp till maximalt 88 procent), se Figur 2. 
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EMPULSE [11] 
Metod 
EMPULSE var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie med syfte att 
utvärdera empagliflozins effekt, tolerabilitet och säkerhet vid insättning under pågående 
vårdtillfälle för akut hjärtsvikt (nytillkommen eller förvärrad). Studietiden var 90 dagar. 
Patienterna randomiserades i förhållandet 1:1 till att erhålla antingen empagliflozin 10 mg eller 
placebo.  
 
De inkluderade patienterna var 18 år eller äldre och inlagda för akut symtomatisk hjärtsvikt som 
vid tidpunkten för randomisering stabiliserats (i median efter tre dagars vårdtid). Patienterna 
inkluderades oavsett ejektionsfraktion. NTproBNP över eller lika med 1600 pg/ml (2400 pg/ml 
vid samtidigt förmaksflimmer) var inklusionskriterium. Minst 40 mg intravenöst furosemid eller 
annan loopdiuretika i ekvivalent dos skulle ha givits under vårdtiden.  
 
Primärt effektmått var ett hierarkiskt kompositmått för att värdera klinisk nytta bestående av död, 
antal hjärtsviktsepisoder (inklusive inläggning på grund av hjärtsvikt), tid till första 
hjärtsviktsepisod eller minst fem poängs förändring i Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire 
-Total Symtom Score (KCCQ-TSS). 
 
Resultat 
Totalt inkluderades 530 patienter. Studien visade att fler patienter randomiserade till 
empagliflozin än till placebo hade klinisk fördel av behandlingen vilket utvärderades med ett så 
kallat win ratio, ett vinstförhållande som uppskattar oddsen för att en patient randomiserad till 
empagliflozinarmen kommer ha en större klinisk nytta än en patient randomiserad till 
placeboarmen. Patienter som påbörjade behandling med empagliflozin efter stabilisering men 
före utskrivning hade 36 procent större sannolikhet att uppleva klinisk nytta under 90 dagar 
jämfört med placebo, se Tabell 6. Resultaten var oberoende av ejektionsfraktion och 
diabetesstatus. 
 
Tabell 6 Primärt utfallsmått och ingående komponenter EMPULSE 

Primärt utfallsmått och komponenter 
Empagliflozin 

% wins 
Placebo 
% wins 

Win ratio (95% KI) 

Primärt utfallsmått 53,89 39,71 1,36 (1,09–1,68) 

Tid till död 7,15 4,01  

Figur 2 Subgruppsanalyser utifrån ejektionsfraktion, primärt effektmått 
 
Figur 2 Subgruppsanalyser utifrån ejektionsfraktion, primärt effektmått 
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Hjärtsviktsrelaterade händelser 10,59 7,65  

Tid till första hjärtsviktshändelse 0,24 0,57  

≥5 poängs skillnad i KCCQ-TSS vid 
dag 90 jämfört med baslinjen 

35,91 27,48 
 

Ties10 6,41 6,41  

 
Andelen oönskade allvarliga händelser var 32,3 procent i empagliflozinarmen och 43,6 procent i 
placeboarmen. Säkerhetsprofilen var över lag likvärdig med tidigare visad riskprofil för 
empagliflozin. 
 
Biverkningar  
Effekt och säkerhet av empagliflozin vid hjärtsvikt har främst studerats i EMPEROR-studierna, 
men den totala säkerhetsprofilen för empagliflozin var generellt konsekvent för alla studerade 
indikationer. De vanligaste biverkningarna är enligt produktresumén volymförlust samt 
hypoglykemi hos patienter med typ 2-diabetes med samtidig användning av sulfonureider eller 
insulin (mycket vanliga). Vanliga biverkningar är urinvägs- och urogenitala infektioner, ökad 
urinering, förhöjda serumlipider, hudutslag, förstoppning och törst. Mindre vanliga ketoacidos, 
urtikaria, angioödem, dysuri, minskad glomerulär filtrationshastighet och förhöjd hematokrit. 
Sällsynt biverkan är nekrotiserande fascit och mycket sällsynt tubulointerstitiell nefrit. 
 
TLV:s diskussion 
TLV har i ett tidigare ärende bedömt att Jardiance och Forxiga har jämförbar effekt avseende 
hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion med stöd av en indirekt jämförelse (dnr 1786/2021). TLV 
ser ingen anledning att frångå den tidigare bedömningen. 
 
Behandlingseffekten av Jardiance vid hjärtsvikt med ejektionsfraktion över 40 procent har visats 
oberoende av patientkaraktäristika inklusive ejektionsfraktion. För det primära effektmåttet sågs 
en tendens till sämre effekt vid ejektionsfraktion över 60 procent, men vid analyser i smalare 
intervall om fem procent bestod inte trenden till avtagande effekt vid stigande ejektionsfraktion 
och skillnaden mellan grupperna var inte signifikant (p-värde för interaktion >0,05). 
Behandlingseffekten analyserad utifrån det primära sekundära effektmåttet kan vara mindre 
fördelaktig för gruppen med ejektionsfraktion över eller lika med 60 procent, men 
subgruppsanalysen avseende gruppen med ejektionsfraktion över eller lika med 70 procent talar, 
liksom för det primära effektmåttet, emot det. EMA bedömer att tendensen till sämre effekt vid 
ejektionsfraktion 65 till 70 procent kan vara slumpmässig. I ljuset av de kliniska studieresultaten 
och EMA:s bedömning är det rimligt att utgå ifrån att effekten av Jardiance är oberoende av 
ejektionsfraktion. 
 

TLV:s bedömning: Effekten av empagliflozin (Jardiance) vid behandling av hjärtsvikt med 
ejektionsfraktion under 40 procent är jämförbar med dapagliflozin (Forxiga) enligt tidigare 
bedömning (dnr 1786/2021). TLV bedömer att effekten av empagliflozin vid behandling av 
hjärtsvikt med ejektionsfraktion över 40 procent är bättre än inget tillägg till bästa 
understödjande vård avseende att minska risken för det sammansatta effektmåttet bestående av 
tid till första händelse av kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning på grund av förvärrad 
hjärtsvikt. 

 
 

  
 

10 lika värden 
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3 Hälsoekonomi 

Företaget har kommit in med två hälsoekonomiska analyser baserade på patienternas 
ejektionsfraktion. 
 
Jardiance vid symtomatisk kronisk hjärtsvikt med ejektionsfraktion under 40 procent (HFrEF) 
Företaget har kommit in med en hälsoekonomisk analys baserad på en kostnadsjämförelse för 
hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion under 40 procent där läkemedelskostnaden för 
Jardiance (empagliflozin) jämförs mot Forxiga (dapagliflozin)11.  Detta mot bakgrund av att TLV 
tidigare har bedömt att Jardiance och Forxiga har jämförbar effekt vid behandling av patienter 
med HFrEF (dnr 1786/2021). Företagets beräkning är baserad på den rekommenderade dagliga 
och årliga doseringen i enlighet med produktresumén för respektive läkemedel. 
 
Jardiance vid symtomatisk kronisk hjärtsvikt med ejektionsfraktion över 40 procent (HFmrEF, 
HFpEF) 
Vidare har företaget kommit in med en hälsoekonomisk analys baserad på en 
kostnadsnyttoanalys i form av en markovmodell för hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion 
över 40 procent. Behandling med Jardiance i tillägg till bästa understödjande behandling jämförs 
mot inget tillägg till bästa understödjande behandling. 
 
Modellen består av fem hälsotillstånd; fyra hälsotillstånd baseras på symtomskattning och ett 
hälsotillstånd för död. Hälsotillstånden kategoriseras genom sjukdomens allvarlighetsgrad enligt 
[–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––] 
Patienter förflyttar sig mellan dessa hälsotillstånd som är förknippade med en viss hälsorelaterad 
nytta och kostnad.  
 
Mortaliteten i modellen kan antingen vara relaterad till kardiovaskulär sjukdom eller andra 
orsaker.   
 
Vidare har patienter också möjlighet att drabbas av övergående händelser (transient events) som 
består av [–––––––––––––––]. En schematisk bild av modellen och möjliga övergångar mellan 
hälsotillstånd illustreras i Figur 3. 
 
[–––––––––––––––] 
Figur 3 Den hälsoekonomiska modellstrukturen 

 
Patientkaraktäristika är hämtad från studien EMPOROR-Preserved där medelåldern var [–––] 
år, andelen män [–––] procent och andelen patienter med typ 2-diabetes [–––]procent. 
Fördelningen av [––––––––––––––––––––––––––––––––––––] vid baslinjen presenteras 
i Tabell 7. 
 
Tabell 7 Fördelning av [–––––––––––––]vid baslinjen 

[–––] Genomsnittsvärde 

[–––] [–––] 

[–––] [–––] 

 
11 Företaget kom initialt in med en kostnadsnyttoanalys för denna patientgrupp men skickade även in en kostnadsjämförelse. 
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[–––] [–––] 

[–––] [–––] 

[–––] Genomsnittsvärde 

[–––] [–––] 

[–––] [–––] 

[–––] [–––] 

[–––] Genomsnittsvärde 

[–––] [–––] 

[–––] [–––] 

[–––] [–––] 

 
I modellen används en månads cykler och en livstids tidshorisont (100 år). Alla kostnader och 
effekter diskonterades med tre procent. 
 

TLV:s bedömning: Mot bakgrund av att Jardiance och Forxiga bedöms ha jämförbar effekt för 
patienter med ejektionsfraktion under 40 procent har TLV utgått från företagets 
kostnadsjämförelse som grund för den hälsoekonomiska bedömningen. 
 
För patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt med ejektionsfraktion över 40 procent 
bedömer TLV att företagets val av modellstruktur speglar sjukdomsförloppet. TLV finner dock en 
osäkerhet i den underliggande fördelningen av patienter i sjukdomsstadier eftersom andelen 
svårast sjuka patienter i NYHA klass IV var begränsad i studien.  
 

3.1 Effektmått 

Nedan presenteras endast företagets kostnadsnyttoanalys för patienter med symtomatisk kronisk 
hjärtsvikt med ejektionsfraktion över 40 procent.  

 

Den kliniska effekten modellerades genom övergångssannolikheter mellan modellens 
hälsotillstånd, risk för [–––] och mortalitet för aktuell patientpopulation. 
 
Patienten förflyttar sig mellan de olika hälsostadierna över modellens tidshorisont baserat på en 
övergångssannolikhet eller risk för sjukdomsprogression. Patienter som svarar på behandling har 
en lägre risk att hamna i de svåraste hälsostadierna. Behandlingsspecifika 
övergångssannolikheter kalibrerades från [––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––].   
 
[–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––]. 
Övergångssannolikheterna mellan modellens hälsotillstånd redogörs för i Tabell 8. 
 
Tabell 8 Övergångssannolikheter mellan modellens hälsostadier  

KCCQ CSS 
övergångssannolikhet 
(från, till) 

Jardiance+ 
bästa understödjande behandling 

Bästa understödjande behandling  

      

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 



 

13 
Dnr 873/2022  

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

 
 
Sjukhusinläggning vid hjärtsvikt 
Företaget har använt [–––––––––––––––––––––––––––] för att prognostisera [––––––––
–––––––––––––––––––] (Figur 4). Ekvationerna baserades på data från patientpopulationen 
i studien EMPEROR-Preserved och justerades för patienternas hälsotillstånd.  
 
 
[–––––––––––––––––––––––––––] 
Figur 4 Företagets skattning av antalet sjukhusinläggningar per hälsotillstånd  

 
I modellen antas att behandling med Jardiance medför [–––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––].  
 
Mortalitet 
I genomsnitt följdes patienter i 26 månader i studien EMPEROR-Preserved. Det innebär att 
patienter inte följdes tillräckligt länge för att ge direkta svar [––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––]12. Valet av statistisk fördelning 
motiveras med att den resulterar i den mest sannolika långsiktiga överlevnaden enligt kliniska 
experter.  
 
I företagets grundscenario antas [–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––]. 
Förändringen i [––––––––––––––––––––––––] redovisas i Figur 5. 
 
[–––––––––––––––––––––––––––] 
Figur 5 Företagets extrapolering av kardiovaskulär överlevnad per hälsotillstånd 

 

 
12 [–––].  
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Företaget jämför [–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––].  
 
Avbruten behandling 
I modellen antas att patienter som avbryter behandling med Jardiance [–––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––] (se Figur 6).  
 
[––––––––––] 
Figur 6 Företagets extrapolering av överlevnad efter avbruten behandling för patienter som behandlas 
med Jardiance 
 

 
Biverkningar  
I modellen inkluderas behandlingsspecifika biverkningar. Dessa biverkningar hämtades från 
EMPEROR-Preserved studien och redovisas i Tabell 9. [––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––]. 
 
Tabell 9 Frekvensen av biverkningar per 1000 patientår. 

Biverkning Empagliflozin +BSC Bästa understödjande 
behandling (BSC) 

[–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] 
*Ingår inte i företagets huvudscenario 

 
 
TLV:s diskussion 
Både total och kardiovaskulär död kan vara underskattad i modellen. Enligt ESC Guidelines for 
the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure [2] tenderar mortaliteten från 
kliniska studier att vara lägre än i observationsstudier. Användning av ett mer konservativt 
antagande för extrapolering av mortalitet i den hälsoekonomiska modellen resulterar i en högre 
mortalitet.  
 
En ytterligare osäkerhet är förknippad med antagandet att behandling med Jardiance minskar 
risken för kardiovaskulär död trots att det inte påvisats i den kliniska studien. 
 
Företagets modellering av andelen patienter som avbryter behandling med Jardiance kan vara 
överskattad eftersom den kliniska studien inte har visat någon skillnad i avhoppsfrekvensen i 
behandlingsarmarna.  
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TLV:s bedömning: TLV bedömer att företagets modellering av de behandlingsrelaterade 
övergångssannolikheterna samt risken för sjukhusinläggning är rimlig. TLV bedömer vidare att 
mortaliteten i modellen kan vara underskattad eftersom företaget utgår från [–––] för 
extrapolering av både total och kardiovaskulär mortalitet, vilket resulterar i en stor skillnad i 
mortalitet jämfört med andra fördelningar. En ytterligare osäkerhet är förknippad med 
antagandet att behandling med Jardiance minskar risken för [–––] trots att det inte påvisats i 
den kliniska studien.  TLV bedömer vidare att andelen patienter som avbryter behandling med 
Jardiance kan vara överskattad eftersom den kliniska studien inte har visat någon skillnad i 
avhoppsfrekvensen i behandlingsarmarna.  

 

Hälsorelaterad livskvalitet mättes i studien EMPEROR-Preserved med hjälp av instrumentet EQ-
5D-5L. Svaren mappades sedan till EQ-5D-3L med brittiska värden.  
 
Företaget använder [–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––]. 
 
De beräknade livskvalitetsvikterna per hälsotillstånd som används i företagets grundscenario 
redovisas i Tabell 10.  
 
Tabell 10 Hälsorelaterad livskvalitet per hälsotillstånd 

Hälsotillstånd Medel  Källa 

[–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] 

[–––] [–––] 

[–––] [–––] 

 
Företaget antar att sjukhusinläggningar vid hjärtsvikt samt biverkningar innebär ett 
livskvalitetsavdrag. Dessa redovisas i Tabell 11. I modellen antas att dessa livskvalitetsavdrag 
utgör [––] som minskar livskvaliteten i hälsotillståndet de inträffar. Livskvalitetsavdrag för 
sjukhusinläggning tillämpas [––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––]13.  
 
Tabell 11 Hälsorelaterade livskvalitetsavdrag 

Händelse Värde Källa 

[–––] [–––] [–––] 

Biverkningar  [–––] 

[–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] 

[–––] [–––] 

[–––] [–––] 

[–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] 
*Ingår inte i företagets grundscenario 

 
 

 
13 [––––––] 
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TLV:s diskussion 
Livskvalitetsvikterna som används i den hälsoekonomiska modellen är inte korrigerade för 
förekomst av typ 2-diabetes. Eftersom hälften av studiepopulationen har typ 2-diabetes kan detta 
innebära att livskvalitetsvikterna är överskattade. 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att det är rimligt att utgå från livskvalitetsvikter enligt 
EMPEROR-Preserved studien som appliceras för [–––] stadierna samt livskvalitetsförluster 
förknippade med sjukhusinläggning vid hjärtsvikt och biverkningar. TLV finner att 
livskvalitetsvikterna i [–––] stadier eventuellt kan vara överskattade eftersom inget avdrag antas 
för patienter med typ 2-diabetes. TLV utför känslighetsanalyser där antagandet kring 
livskvalitetsvikterna varieras samt subgruppsanalyser för patienter med och utan typ 2-diabetes. 
Vidare bedömer TLV att det är rimligt att göra livskvalitetsavdrag för sjukhusinläggning och 
behandlingsrelaterade biverkningar. 

3.2 Kostnader och resursutnyttjande 

 

Jardiance 
Ansökt pris är 451,75 kronor och 1262,75 kronor (AUP) i de två förpackningsstorlekarna med 30 
respektive 90 tabletter. Tabletterna innehåller 10 mg empagliflozin vilket motsvarar den 
rekommenderade dagliga dosen, se Tabell 12. Läkemedelskostnaden för Jardiance är 14,03 till 
15,06 kronor per patient och dag, beroende på förpackningsstorlek. Detta motsvarar 5121 till 5497 
kronor per patient och år. 
 
Tabell 12 Läkemedelskostnader för Jardiance, SEK 

Produkt Styrka per  
tablett 

Förpackningsstorlek 
(antal tabletter) 

  
 

Pris per 
förpackning (AUP) 

Pris per tablett/ 
kostnad per dag (AUP) 

Jardiance 10 mg 30 451,75 kr 15,06 kr 

10 mg 90 1 262,76 kr 14,03 kr 

 
Jämförelsealternativet Forxiga  
Företagets kostnadsjämförelse för patienter med ejektionsfraktion under 40 procent (HFrEF) 
baseras på jämförelse av läkemedelskostnaden för Jardiance (empagliflozin) mot Forxiga 
(dapagliflozin).  
 
Till skillnad från Jardiance finns Forxiga i 5 och 10 mg tabletter, där 5 mg tabletter endast 
rekommenderas som en startdos för patienter med gravt nedsatt leverfunktion. Det är samma 
pris per tablett oavsett styrka (se Tabell 13).  
 
Tabell 13 Läkemedelskostnader för Forxiga, SEK 

Produkt Styrka per 
tablett 

Förpackningsstorlek 
(antal tabletter) 

Pris per förpackning 
(AUP) 

Pris per tablett/ 
kostnad per dag (AUP) 

Forxiga 
10 mg 

28 421,63 kr 15,06 kr 

 98 1 375,01 kr 14,03 kr 

5 mg 
28 421,63 kr 15,06 kr 

98 1 375,01 kr 14,03 kr 

 
Kostnad för bästa understödjande behandling 
Hjärtsviktspatienter ska ges Jardiance som tillägg till bästa understödjande behandling. I 
företagets hälsoekonomiska analys för hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion över 40 procent 
(HFpEF) baseras kostnaden för bästa understödjande behandling på den fördelning av olika 
tillgängliga behandlingar som uppmättes vid tidpunkt för randomisering i EMPEROR-Preserved, 
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se Tabell 14. Den genomsnittliga månatliga kostnaden för bästa understödjande behandling 

uppgår enligt företaget till [–––] kronor. Företaget hämtar alla inkluderade läkemedelspriser 

från [–––]. Företaget inkluderar kostnaden för bästa understödjande behandling i båda 
behandlingsarmarna. 
 
Tabell 14 Fördelning av läkemedel i standardbehandling samt dosering och månatlig kostnad 

Behandling Andel som behandlas Läkemedel Daglig dos 
Kostnad per månad  
(ej viktad) 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] 

[–––] [–––] 

[–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] 

[–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] 

[–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

 

 

Utöver kostnader för läkemedel inkluderar företaget vårdkostnader samt kostnader för [–––––
––––––––––––––––]. 
 

De vårdkostnader som inkluderas i modellen antas uppgå till [–––](se Tabell 15). Beräkningen 
baseras på antaganden om antalet primärvårdsbesök till allmänläkare och kardiolog samt besök 
till akutvård i enlighet med en svensk studie [–––] . Kostnadsuppgifterna per vårdbesök 

hämtades från [–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––].  
 
Tabell 15 Kostnad för bakgrundsbehandling vid hjärtsvikt, SEK 

Typ av besök Kosnad per besök Besök per månad Kostnad per månad Källa 

Allmänläkare [–––] [–––] [–––] [–––] 

Kardiolog  [–––] [–––] [–––] 

Akutvård [–––] [–––] [–––] 

Totalt [–––] [–––] [–––]  

 

Utöver kostnaden för sjukhusinläggning inkluderas även kostnader för [––––––––––––]. 

Dessa kostnader presenteras i tabell 16.  [––––––––––––]. 
 
Företagets beräkningar av kostnader för sjukhusinläggningar är viktade utifrån antalet icke 
komplicerade, komplicerade och mycket komplicerade fall av hjärtsvikt och chock. 

Kostnadsuppgifterna per typ av händelse hämtades från [––––––––––––]. 
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Tabell 16 Kostnad för [–––] 

Händelse 
 

DRG kod 
Kostnad per 

händelse 
Källa 

[–––]  [–––] [–––] [–––]  

[–––]  [–––] [–––] 

 
Företagets beräkning av kostnader för biverkningar är viktade utifrån antaganden om andelen 

slutenvårds- och öppenvårdsbesök per typ av biverkning (se Tabell 17). [–––––––––––––––
–––––––––––––––––––––].  
 
Tabell 17 Kostnader för biverkningar 

 Biverkning 
Kostnad för 

öppenvårdsbesök* 

Kostnad för 
slutenvårdsbesök 

(medel för DRG 
koder) 

DRG koder för 
slutenvårdsbesök 

Genomsnittlig 
kostnad per 
biverkning 

Källa 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] [–––]  

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

**definieras som en händelse med plasmaglukos värde <=70mg/dL eller när assistans behövs 
**Ingår inte i företagets huvudscenario 

 

Företaget har inte inkluderat indirekta kostnader i den hälsoekonomiska modellen. 
 

TLV:s bedömning: De kostnader som inkluderas i modellen bedöms vara rimliga. TLV 
redovisar känslighetsanalyser för att visa hur resultatet påverkas av antaganden om kostnaden 
för sjukhusinläggningar, kardiovaskulär död, biverkningar och läkemedelsanvändning i 
standardbehandlingen. 
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4 Resultat 

För hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion under 40 procent har företaget kommit in med en 
kostnadsjämförelse14 där läkemedelskostnaden för Jardiance (empagliflozin) jämförs mot 
Forxiga (dapagliflozin). TLV:s kostnadsjämförelse visar att läkemedelskostnaden för Jardiance 
och Forxiga är desamma för hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion under 40 procent.  
 
För hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion över 40 procent har företaget kommit in med en 
kostnadsnyttoanalys. Behandling med Jardiance i tillägg till bästa understödjande behandling 
jämförs mot inget tillägg till bästa understödjande behandling. Enligt företaget vinner patienten 
0,1 kvalitetsjusterade levnadsår till en högre kostnad. Kostnaden per vunnet QALY skattas till 
cirka 137 000 kronor.  
 
Enligt TLV:s grundscenario skattas kostnaden per vunnet QALY till cirka 171 000 kronor när 
Jardiance jämförs med inget tillägg till bästa understödjande behandling. TLV:s grundscenario 
skiljer sig från företagets genom antagande avseende överlevnad och avhoppsfrekvens.  
 
Företagets grundscenario och känslighetsanalyser redovisas i stycke 4.1. TLV:s 
kostnadsjämförelse redovisas i stycke 4.2. TLV:s grundscenario och känslighetsanalyser redovisas 
i stycke 4.3. 

4.1 Företagets grundscenario 

 

Företagets grundscenario för patienter med symtomatisk kronisk hjärtsvikt med 
ejektionsfraktion över 40 procent baseras på följande antaganden:  
 

• [––––––––––––] 

• [––––––––––––] 

• [––––––––––––] 

• [––––––––––––] 

• [––––––––––––] 

• [––––––––––––] 

• [––––––––––––] 

• [––––––––––––] 
 

 

 

 
Hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion över 40 procent   
Kostnaden per vunnet QALY skattas till cirka 137 000 kronor när Jardiance jämförs med inget 
tillägg till bästa understödjande behandling, se Tabell 18. 
 
Tabell 18 Resultatet i företagets grundscenario 

 Jardiance+bästa 
understödjande 

behandling 

Inget tillägg till  
bästa understödjande  

behandling 

Ökning/minskning 

Läkemedelskostnader [–––] [–––] [–––] 

 
14 Företaget kom initialt in med en kostnadsnyttoanalys för denna patientgrupp men skickade även en kostnadsjämförelse.  
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Vårdkostnader [–––] [–––] [–––] 

Sjukhusinläggning vid hjärtsvikt [–––] [–––] [–––] 

Kardiovaskulär död [–––] [–––] [–––] 

Biverkningar [–––] [–––] [–––] 

 [–––] [–––] [–––] 

Kostnader, totalt [–––] [–––] [–––] 

 [–––] [–––] [–––] 

Levnadsår (LY) [–––] [–––] [–––] 

QALYs [–––] [–––] [–––] 

    

Kostnad per vunnet levnadsår  173 932 kr 

Kostnad per vunnet QALY   
137 083 kr 

 
Jardiance ger upphov till långsammare sjukdomsprogression, minskad mortalitet och minskad 

risk för förekomst av sjukhusinläggning vid hjärtsvikt [–––
––]

De kostnader som driver resultatet i företagets modell är de direkta läkemedelskostnaderna för 
Jardiance och vårdkostnader som förknippas med hjärtsviktsbehandling (något högre för 
Jardiance än för jämförelsealternativet). Den totala kostnaden är högre vid behandling med 
Jardiance. 
 

 

 
Hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion över 40 procent   
För denna patientgrupp har företaget utfört, förutom den probabilistiska analysen, 
deterministiska envägskänslighetsanalyser där en parameter i taget ändras i modellen.  
Företaget redovisar de parametrar som har störst påverkan på resultatet i ett tornadodiagram (se 
Figur 7). 
 
Enligt företaget är resultatet mest känsligt för behandlingseffekten av sjukhusinläggningar. När 

denna parameter sattes till [–––] ökade kostnaden per vunnet QALY från 137 083 kronor i 
grundscenariot till 224 280 kronor. Andra parametrar som påverkade resultatet inkluderade 
livskvalitetsavdrag för sjukhusinläggning och kostnaden för sjukhusinläggning. Påverkan av 
parametrar som avhoppsfrekvens, mortalitet, livskvalitetsvikter och kostnader för biverkningar 
var relativt liten.  
 

[–––––––––––] 
Figur 7 Företagets tornadodiagram 
 

Företaget har även genomfört scenarioanalyser med ändrat antagande om [–––––––––––]. 

4.2 TLV:s kostnadsjämförelse 

 
Hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion under 40 procent (HFrEF) 
Mot bakgrund av att Jardiance och Forxiga bedöms ha jämförbar effekt för patienter med 
ejektionsfraktion under 40 procent har TLV utgått från företagets kostnadsjämförelse som grund 
för den hälsoekonomiska bedömningen. 
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TLV utgår från att den rekommenderade dagliga dosen är 10 mg för båda Jardiance och Forxiga 
och jämför kostnaden för 10 mg tabletter i två förpackningsstorlekar (se Tabell 19).  
 
TLV:s kostnadsjämförelse visar att läkemedelskostnaden för Jardiance är densamma som för 
Forxiga. 
 

Tabell 19 TLV:s kostnadsjämförelse, SEK 

Produkt Styrka 
Förpackningsstorlek 
(antal) 

Pris per 
förpackning 
(AUP) 

Kostnad 
per  
tablett 
(AUP) 

Läkemedelskostnad 
per patient och dag 
(AUP) 

Läkemedelskostnad 
per patient och år 
(AUP) 

Jardiance 
10 mg 
 

30 451,75 15,06 15,06 5496,90 

90 1262,76 14,03 14,03 5120,95 

Forxiga 
10 mg 
 

28 421,63 15,06 15,06 5496,90 

98 1375,01 14,03 14,03 5120,95 

 
Forxiga finns även i 5 mg tabletter vilket medför en risk att patienten äter två 5 mg tabletter i 
stället för en 10 mg tablett. I detta fall kommer läkemedelskostnaden för Forxiga vara dubbelt så 
högt eftersom priset för Forxiga tabletter är samma oavsett styrkan (se Tabell 13). 
 
 

4.3 TLV:s grundscenario 

 

 
Hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion över 40 procent   
TLV:s grundscenario skiljer sig från företagets grundscenario på de följande antaganden:  

• Ingen skillnad i kardiovaskulär död mellan armarna  

• Både total och kardiovaskulär överlevnad extrapoleras med Gompertz fördelning 

• Årlig avhoppsfrekvens i Jardiance armen extrapoleras med Weibull fördelning  

 

Hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion över 40 procent   
Kostnaden per vunnet QALY skattas till cirka 171 000 kronor när Jardiance jämförs med inget 
tillägg till bästa understödjande behandling, se Tabell 20.  
 
Tabell 20 Resultat i TLV:s grundscenario 

 Jardiance+bästa 
understödjande behandling 

Inget tillägg till bästa 
understödjande 

behandling 

Ökning/minskning 

Läkemedelskostnader 33 252 kr  16 310 kr 16 942 kr 

Vårdkostnader 44 100 kr 43 736 kr 364 kr 

Sjukhusinläggning vid hjärtsvikt 20 390 kr 24 405 kr -4 015 kr 

Kardiovaskulär död 7 423 kr 7 514 kr -91 kr 

Biverkningar 53 791 55 225 kr -1 434 kr 

    

Kostnader, totalt 158 956 kr 147 190 11 767 kr 

    

Levnadsår (LY) 4,86 4,82 0,04 

QALYs 3,05 2,99 0,07 
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Kostnad per vunnet levnadsår för Jardiance  293 325 kr 

Kostnad per vunnet QALY för Jardiance  
170 950 kr  

 

TLV:s justering leder till lägre läkemedelskostnader och en lägre vinst i levnadsår vilket 

resulterar i en högre kostnad per vunnet QALY i jämförelse med företagets grundscenario.  

 

 
Hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion över 40 procent   
TLV har utfört ett antal känslighetsanalyser för att undersöka vilka parametrar som har störst 
påverkan på resultatet. Känslighetsanalyserna utfördes genom att ändra en parameter i taget. 
Resultatet redovisas i tabell 21. 
 
Tabell 21 TLV:s känslighetsanalyser 

Känslighetsanalyser Antaganden +/- Kostnader +/- QALYs Kostnad 
/QALY 

Risk för sjukhusinläggning 
Ingen skillnad mellan 
armarna 

[–––] [–––] 310 382 kr 
 

Mortalitet [–––] fördelning [–––] [–––] 143 957 kr 
 

Risk för 
sjukdomsprogression 

[–––] [–––] [–––] 
212 031 kr 
 

[–––] [–––] [–––] 343 970 kr 
 

[–––] [–––] [–––] 565 018 kr 
 

Risk för biverkningar från 
Jardiance 

+20% [–––] [–––] 277 195 kr 
 

Livskvalitetsvikter i  
sjukdomsstadier 

+20% [–––] [–––] 150 369 kr 
 

-20% [–––] [–––] 198 058 kr 
 

Livskvalitetsavdrag för  
sjukhusinläggning 

+20% [–––] [–––] 160 642 kr 
 

-20% [–––] [–––] 182 671 kr 
 Fördelning av patienter i 

sjukdomsstadier vid baslinje  
[–––] [–––] [–––] 167 804 kr 

 
[–––] [–––] [–––] 194 597 kr 

 

Andel patienter med typ 2-
diabetes 

Typ 2-diabetes vid baslinje [–––] [–––] 155 506 kr 
 

Ingen typ 2-diabets vid 
baslinje 

[–––] [–––] 188 974 kr 
 

Sjukdomsstadier  Enligt NYHA klasser [–––] [–––] 187 267 kr 
 

Andel patienter som hoppar 
av 

0%  [–––] [–––] 177 272 kr 
 

Fördelning av läkemedel i 
standardbehandlingen 

+20% [–––] [–––] 171 344 kr 
 

-20% [–––] [–––] 170 555 kr 
 

Ingen ARNi [–––] [–––] 170 735 kr 
 

Kostnad för 
sjukhusinläggning 

+20% [–––] [–––] 161 198 kr 
 

-20% [–––] [–––] 182 615 kr 
 

Kostnad för kardiovaskulär 
död 

+20%  [–––] [–––] 170 684 kr 
 

0 kr [–––] [–––] 172 278 kr 
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Den parameter som hade störst påverkan på resultatet är en långsammare 
sjukdomsproregression hos patienter som behandlas med Jardiance jämfört med placeboarmen. 

Vid ett extremt antagande att [–––––––––––––––––––––––] minskar QALY vinsten till 
0,02 med en kostnad per vunnet QALY på 565 000 kronor.  
 
Näst viktigaste parametern i modellen är risken för sjukhusinläggningar. Kostnaden per vunnet 
QALY ökar till cirka 311 000 kronor om ingen skillnad antas i behandlingsarmarna. 
 

Extrapolering av mortalitet med [–––]fördelning, vilket förutsätter en längre överlevnad jämfört 

med [–––]fördelning (7 levnadsår vs 4,9), sänker kostnaden per vunnet QALY till cirka 143 000 
kronor. 
 
TLV har även testat påverkan av antagandet om risken för biverkningar. En 20 procentig ökning 
i risken för biverkningar i Jardiance armen medför en kostnad per vunnet QALY på 277 000 
kronor.  
 
Kostnaden per vunnet QALY ökar något vid ett större avdrag av livskvalitetsvikter vid 
sjukdomsprogression, sjukhusinläggningar eller biverkningar, men överstiger inte 200 000 
kronor. 
 
Fördelningen av läkemedel som ingick i standardbehandlingen hade en marginell påverkan på 
kostnaden per vunnet QALY vilket beror på att standardbehandlingen ingår i båda armarna i 
modellen. 
 
Kostnaden per vunnet QALY förändras marginellt med ändrande antaganden om kostnader för 
kardiovaskulär död och sjukhusinläggningar.  
 

TLV har vidare testat påverkan av antagandet om baslinjefördelningen mellan [–––]stadier. 
Känslighetsanalyserna visar att kostnaden per vunnet QALY ökar när Jardiance används för 

behandling av en patientkohort där alla befinner sig i hälsotillståndet [–––] (minst sjuka) och 

minskar för en patientkohort där alla befinner sig i hälsotillståndet [–––] (mest sjuka).  
 
Subgruppsanalyserna tyder inte på någon stor skillnad i kostnaden per vunnet QALY för patienter 
med och utan typ 2 diabetes. 

 

TLV har utfört flera känslighetsanalyser för att visa vilka parametrar som har störst påverkan på 
resultatet, exempelvis med olika antagande om sjukdomsprogression, risk för sjukhusinläggning 
och mortalitet. Osäkerheterna bedöms vara låga.  Sammantaget visar känslighetsanalyserna en 
relativt liten skillnad i resultatet, vilket tyder på att resultatet av modellen är robust. 

Kostnad för biverkningar 

100 % slutenvårdbesök för 
biverkningar  

[–––] [–––] 242 215 kr 
 

100 % primärvårdsbesök för 
biverkningar 

[–––] [–––] 194 507 kr  
 

Tidshorisont 10 år [–––] [–––] 171 500 kr 
 

 20 år [–––] [–––] 170 950 kr 
 

Diskontering 
0% kostnader, 3% effekter [–––] [–––] 183 625 kr 

3% kostnader, 0 % effekter [–––] [–––] 154 228 kr 
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4.4 Budgetpåverkan 

Företaget uppskattar att drygt [–––] patienter med kronisk hjärtsvikt kommer att behandlas med 

Jardiance år [–––] vilket motsvarar en fullskalig försäljning på [–––] kronor. 
 
Företaget menar att denna uppskattning avser det faktiska antalet patienter som kommer att få 
Jardiance för sin hjärtsvikt vid fullskalig försäljning, medan det är fler patienter som skulle 
kunna anses vara aktuella för behandling utifrån diagnos relaterat till indikation och 
subvention.  
 
Företagets skattning baseras på antagande att antal patienter med hjärtsvikt i Sverige är cirka 

250 000 [4, 19]. [–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––]. 
 
TLV:s diskussion 
 
Med dagens begränsade subvention konkurrerar Jardiance med Forxiga, en annan SGLT2-
hämmare som ingår i förmånen för hjärtsviktspatienter med nedsatt ejektionsfraktion. Med en 
utökad subvention kommer Jardiance att utgöra en ny marknad för hjärtsviktspatienter med 
ejektionsfraktion över 40 procent och fortsätta att ta andelar av befintlig marknad för 
hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion under 40 procent. 
 
TLV gör bedömningen att användningen av Jardiance kommer att öka de kommande åren. Denna 
ökning antas vara driven av riktlinjer och rekommendationer för behandling av 
hjärtsviktspatienter och den föreslagna förändringen i subventionsbegränsningen.  
 
Enligt TLV:s inhämtade statistik från Concise har förskrivningen av Jardiance ökat de senaste 
åren. År 2018 uppgick försäljningen till cirka 117 miljoner kronor medan motsvarande siffra år 
2021 var cirka 341 miljoner kronor. Statistiken inkluderar försäljning av Jardiance för behandling 
av andra indikationer än vad föreliggande beslutsunderlag utvärderar, TLV konstaterar 
emellertid att förskrivning av Jardiance i klinisk verklighet ökar. 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att företagets uppskattning av fullskalig försäljning på [–––
] kronor och att cirka [–––] hjärtsviktspatienter kommer att behandlas med Jardiance år [–––
] utgör en underskattning. Jardiance kommer att både utgöra en ny marknad och fortsätta att ta 
andelar av befintlig marknad. 

4.5 Samlad bedömning av resultaten 

 
Hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion under 40 procent 
Mot bakgrund av att Jardiance och Forxiga bedöms ha jämförbar effekt för patienter med nedsatt 
ejektionsfraktion har TLV utgått från företagets kostnadsjämförelse som grund för den 
hälsoekonomiska bedömningen. TLV:s kostnadsjämförelse visar att läkemedelskostnaden för 
Jardiance är densamma som för Forxiga. 
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Hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion över 40 procent   
För hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion över 40 procent har företaget skattat kostnaden 
per vunnet QALY för Jardiance i tillägg till bästa understödjande behandling jämfört mot inget 
tillägg till bästa understödjande behandling. Enligt företagets grundscenario är kostnaden per 
vunnet QALY för behandling med Jardiance cirka 137 000 kronor.  
 
TLV har tagit fram ett eget grundscenario och utfört ett antal känslighetsanalyser där enskilda 
parametrar varieras för att illustrera vilka parametrar som har störst betydelse för resultatet. I 
TLV:s grundscenario antaganden avseende mortalitet och avhoppsfrekvens justerats. Enligt 
TLV:s grundscenario skattas kostnaden per vunnet QALY för behandling med Jardiance till cirka 
171 000 kronor. 
 
TLV:s känslighetsanalyser indikerar att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för 
Jardiance som tillägg till bästa understödjande behandling varierar mellan 144 000 och 565 000 
kronor. Osäkerheterna bedöms vara låga. Sammantaget visar känslighetsanalyserna en relativt 
liten skillnad i resultatet, vilket tyder på att resultatet av modellen är robust. 

 

5 Subvention och prisnivåer i andra länder 

 

5.1 Utvärdering från myndigheter i andra länder 

National Institute for Clinical Excellenace (NICE), Scottish Medicines Consortium (SMC) samt 
Statens legemiddelverk (Norges motsvarighet till Läkemedelsverket och TLV) rekommenderar 
Jardiance för behandling av vuxna hjärtsviktspatienter med nedsatt ejektionsfraktion [20,21,22]. 
 
The CADTH Canadian Drug Expert Committee (CDEC) har påbörjat utvärdering av Jardiance för 
behandling av vuxna hjärtsviktspatienter i NYHA klass II, III och IV och kommer att utfärda en 
rekommendation hösten, 2022 [23]. 

5.2 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 länder 
värdefull.  
  
TLV har bett företaget att lämna tillgänglig information om senast aktuella priser, godkända 
indikationer, försäljningsvolymer, samt subventionsstatus för deras produkt i jämförbara länder.   
 
Nedan följer de uppgifter företaget lämnat in. 
 
Tabell 22 Företagets uppgifter om subvention och priser i andra länder 

Land Subventionsstatus 
Förpacknings-
storlek 

Aktuellt pris (AIP) 
i landets valuta 

Antal sålda 
pack totalt, 2021 
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[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] 

[–––] [–––] [–––] [–––] [–––] 

 

6 Regler och praxis 

 

6.1 Den etiska plattformen 

I förarbetena 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. 44 ff., jfr prop. 
1996/97:60 s. 19 ff.). 
 
En sammanvägning görs av de tre principerna vid fastställandet av betalningsviljan för en 
behandling. En högre kostnad per QALY kan i regel accepteras när svårighetsgraden är hög eller 
om det finns få andra behandlingar att välja bland. 

6.2 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. 
 
 

7 Sammanvägning 

Jardiance finns i styrkorna 10 och 25 mg och ingår sedan tidigare i läkemedelsförmånerna för 
behandling av typ 2-diabetes och symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion 
med subventionsbegränsning. Jardiance godkändes den 3 mars även för behandling av kronisk 
symtomatisk hjärtsvikt. Företaget har ansökt om utökad subvention så att Jardiance i styrkan 10 
mg ska ingå i läkemedelsförmånerna för hela den godkända indikationen avseende hjärtsvikt och 
inte endast en begränsad del. 
 
Det verksamma ämnet i Jardiance är empagliflozin, vilket är en så kallad SGLT2-hämmare. 
Hämning av SGLT2 leder till minskad återresorption av glukos och natrium i njuren, sänkt 
blodglukos, ökad urinutsöndring och minskat tryck i njurarnas kapillärer. Effekten inkluderar 
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även minskat blodtryck och minskad volymöverbelastning, vilket kan ha gynnsamma kardiella 
effekter. Vidare inkluderar effekterna ökad andel röda blodkroppar i blodet och minskad 
kroppsvikt. 
 
TLV bedömer att Forxiga är relevant jämförelsealternativ till Jardiance för patienter med 
ejektionsfraktion under 40 procent. Skälet till bedömningen är att Forxiga har samma indikation, 
tillhör samma läkemedelsklass och tidigare har bedömts medföra en rimlig behandlingskostnad 
för den användning som företaget ansöker om subvention för gällande hjärtsvikt med nedsatt 
ejektionsfraktion (dnr 3287/2021).  
 
För hjärtsvikt med ejektionsfraktion över 40 procent saknas godkända behandlingsalternativ 
förutom Jardiance. TLV konstaterar att dessa patienter i dagsläget, i likhet med patienter med 
nedsatt ejektionsfraktion, vanligtvis erhåller RAAS-blockad, betablockad och MRA och att 
Jardiance kommer att ges som tillägg till sådan behandling. Relevant jämförelsealternativ utgörs 
av inget tillägg till bästa understödjande behandling. 
 
TLV har i tidigare ärende avseende hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (Entresto, dnr 
3297/2015) bedömt att svårighetsgraden för symtomatisk hjärtsvikt varierar från medelhög till 
mycket hög; vid en bedömning av svårighetsgrad enligt NYHA-funktionsklassificeringen 
bedömdes funktionsklass II som medelhög, funktionsklass III som hög och funktionsklass IV som 
mycket hög. TLV kvarstår vid denna bedömning. Mot bakgrund av att tillgängliga 
observationsstudier avseende överlevnad och behov av sjukhusvård hos patienter med 
ejektionsfraktion över 40n procent inte visar betydande skillnader jämfört med patienter med 
nedsatt ejektionsfraktion, bedöms svårighetsgraden för hjärtsvikt med ejektionsfraktion över 40 
procent vara densamma som för hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion. 
 
De kliniska studierna EMPEROR-Reduced och EMPEROR-Preserved, har visat att empagliflozin, 
som tillägg till standardbehandling, har bättre effekt än inget tillägg till standardbehandling 
avseende att minska risken för det sammansatta effektmåttet: tid till första händelse av 
kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning på grund av förvärrad hjärtsvikt.  
 
Den dagliga läkemedelskostnaden för Jardiance är 14,03 eller 15,06 kronor per patient och dag, 
beroende på förpackningsstorlek.  
 
Mot bakgrund att Jardiance och Forxiga bedöms ha jämförbar effekt för patienter med 
ejektionsfraktion under 40 procent har TLV utgått från en kostnadsjämförelse som grund för den 
hälsoekonomiska bedömningen.  TLV:s kostnadsjämförelse visar att läkemedelskostnaden för 
Jardiance och Forxiga är desamma för hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion under 40 
procent.  
 
För hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion över 40 procent har företaget kommit in med en 
kostnadsnyttoanalys där behandling med Jardiance i tillägg till bästa understödjande behandling 
jämförs mot inget tillägg till bästa understödjande behandling. Kostnaden per vunnet 
kvalitetsjusterat levnadsår skattas till cirka 137 000 kronor i företagets grundscenario.  
 
I TLV:s grundscenario avseende hjärtsviktspatienter med ejektionsfraktion över 40 procent 
skattas kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår till cirka 171 000 kronor. TLV:s 
grundscenario skiljer sig från företagets genom antagande avseende överlevnad och 
avhoppsfrekvens. 
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TLV har utfört ett antal känslighetsanalyser för att illustrera vilka parametrar som har störst 
betydelse för resultatet. De parametrar som främst påverkar resultatet är att patienterna som 
behandlas med Jardiance har en långsammare sjukdomsproregression och minskad 
sjukhusinläggning jämfört med patienterna som endast får bästa understödjande behandling. I 
TLV:s känslighetsanalyser varierar kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår från 144 000 
kronor till 565 000 kronor.  
 
TLV bedömer att kostnaden för behandling med Jardiance av patienter med kronisk symtomatisk 
hjärtsvikt är rimlig.  
 
Sammantaget bedömer TLV att kriterierna i 15 § förmånslagen är uppfyllda till det ansökta 
priset endast om subventionen förenas med begränsningar och villkor i enlighet med 11 § 
förmånslagen. Ansökan ska därför bifallas med följande begränsningar och villkor. 
Subventioneras endast för behandling av patienter med kronisk symtomatisk hjärtsvikt.  



 

29 
Dnr 873/2022  

8 Referenser 

 
[1] "Socialstyrelsen, "Socialstyrelsens nationella riktlinjer – Utvärdering 2015 Hjärtsjukvård 

Indikatorer och underlag för bedömning," ed, 2015.." 
[2] T. A. McDonagh et al., "2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute 

and chronic heart failure," (in eng), Eur Heart J, vol. 42, no. 36, pp. 3599-3726, Sep 21 
2021, doi: 10.1093/eurheartj/ehab368. 

[3] American Heart Association. "Classes of heart faliure." Available: 
https://cpr.heart.org/en/health-topics/heart-failure/what-is-heart-failure/classes-of-
heart-failure  

[4] "Hjärtrapporten," Hjärt- Lungfonden 2019. 
[5] Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer, "Läkemedelsbehandling vid kronisk 

hjärtsvikt." 
[6] Y. Gerber et al., "A contemporary appraisal of the heart failure epidemic in Olmsted 

County, Minnesota, 2000 to 2010," (in eng), JAMA Intern Med, vol. 175, no. 6, pp. 996-
1004, Jun 2015, doi: 10.1001/jamainternmed.2015.0924. 

[7] C. W. Tsao et al., "Temporal Trends in the Incidence of and Mortality Associated With 
Heart Failure With Preserved and Reduced Ejection Fraction," (in eng), JACC Heart 
Fail, vol. 6, no. 8, pp. 678-685, Aug 2018, doi: 10.1016/j.jchf.2018.03.006. 

[8] S. J. Pocock et al., "Predicting survival in heart failure: a risk score based on 39 372 
patients from 30 studies," (in eng), Eur Heart J, vol. 34, no. 19, pp. 1404-13, May 2013, 
doi: 10.1093/eurheartj/ehs337. 

[9] M. Packer et al., "Cardiovascular and Renal Outcomes with Empagliflozin in Heart 
Failure," (in eng), N Engl J Med, vol. 383, no. 15, pp. 1413-1424, Oct 8 2020, doi: 
10.1056/NEJMoa2022190. 

[10] S. D. Anker et al., "Empagliflozin in Heart Failure with a Preserved Ejection Fraction," 
(in eng), N Engl J Med, vol. 385, no. 16, pp. 1451-1461, Oct 14 2021, doi: 
10.1056/NEJMoa2107038. 

[11] A. A. Voors et al., "The SGLT2 inhibitor empagliflozin in patients hospitalized for acute 
heart failure: a multinational randomized trial," (in eng), Nat Med, vol. 28, no. 3, pp. 
568-574, Mar 2022, doi: 10.1038/s41591-021-01659-1. 

[12] European Medicines Agency, "EPAR-Assessment-variation, Jardiance." 
[13] P. W. Sullivan, J. F. Slejko, M. J. Sculpher, and V. Ghushchyan, "Catalogue of EQ-5D 

scores for the United Kingdom," (in eng), Med Decis Making, vol. 31, no. 6, pp. 800-4, 
Nov-Dec 2011, doi: 10.1177/0272989x11401031. 

[14] P. W. Sullivan and V. Ghushchyan, "Preference-Based EQ-5D index scores for chronic 
conditions in the United States," (in eng), Med Decis Making, vol. 26, no. 4, pp. 410-20, 
Jul-Aug 2006, doi: 10.1177/0272989x06290495. 

[15] P. W. Sullivan and V. H. Ghushchyan, "EQ-5D Scores for Diabetes-Related 
Comorbidities," (in eng), Value Health, vol. 19, no. 8, pp. 1002-1008, Dec 2016, doi: 
10.1016/j.jval.2016.05.018. 

[16] D. J. Pollard et al., "Cost-effectiveness of insulin pumps compared with multiple daily 
injections both provided with structured education for adults with type 1 diabetes: a 
health economic analysis of the Relative Effectiveness of Pumps over Structured 
Education (REPOSE) randomised controlled trial," (in eng), BMJ Open, vol. 8, no. 4, p. 
e016766, Apr 7 2018, doi: 10.1136/bmjopen-2017-016766. 

[17] T. Peasgood, A. Brennan, P. Mansell, J. Elliott, H. Basarir, and J. Kruger, "The Impact of 
Diabetes-Related Complications on Preference-Based Measures of Health-Related 
Quality of Life in Adults with Type I Diabetes," (in eng), Med Decis Making, vol. 36, no. 
8, pp. 1020-33, Nov 2016, doi: 10.1177/0272989x16658660. 

https://cpr.heart.org/en/health-topics/heart-failure/what-is-heart-failure/classes-of-heart-failure
https://cpr.heart.org/en/health-topics/heart-failure/what-is-heart-failure/classes-of-heart-failure


 

30 
Dnr 873/2022  

[18] Södra Sjukvårdsregion, "Regionala priser och ersättningar för södra sjukvårdsregionen," 
2021. [Online]. Available: https://sodrasjukvardsregionen.se/verksamhet/avtal-
priser/. 

[19] Regionernas Samverkansmodell för Läkemedel, "Dapagliflozin (Forxiga) vid 
symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion. Tidig bedömningsrapport 
2020-12-21.," 2020. 

[20] National Institute for Health and care Excellence, "Empagliflozin for treating chronic 
heart failure with reduced ejection fraction," 2022. 

[21] Scottish Medicines Consortium, "Empagliflozin 10mg film-coated tablets.  Advice on new 
medicines.," Available:  
https://www.scottishmedicines.org.uk/media/6334/empagliflozin-jardiance-
abbreviated-final-sept-2021-for-website.pdf. 

[22] Statens legemiddelverk, "Jardiance (empagliflozin) til behandling av symtomatisk 
kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne. Vurdering av innsendt 
dokumentasjon 2021 " Available: 
https://legemiddelverket.no/Documents/Offentlig%20finansiering%20og%20pris/Met
odevurderinger/J/Jardiance_hjertesvikt%20REF_2021.pdf. 

[23] Canadas Drugs and Health Technology Agency. [Online]. Available: 
https://www.cadth.ca/empagliflozin-1. 

 

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 

användningsområde. 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 

https://sodrasjukvardsregionen.se/verksamhet/avtal-priser/
https://sodrasjukvardsregionen.se/verksamhet/avtal-priser/
https://www.scottishmedicines.org.uk/media/6334/empagliflozin-jardiance-abbreviated-final-sept-2021-for-website.pdf
https://www.scottishmedicines.org.uk/media/6334/empagliflozin-jardiance-abbreviated-final-sept-2021-for-website.pdf
https://www.cadth.ca/empagliflozin-1
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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. 


