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Indikation 
Forxiga är avsett för vuxna för behandling av otillräckligt kontrollerad diabetes mellitus typ 2 
som ett komplement till diet och motion 
- som monoterapi när metformin inte anses lämplig på grund av intolerans. 
- som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes mellitus typ 2. 

 
Forxiga är avsett för vuxna för behandling av otillräckligt kontrollerad diabetes mellitus typ 1 
som ett komplement till insulin hos patienter med BMI ≥ 27 kg/m2, när enbart insulin inte ger 
tillräcklig glykemisk kontroll, trots optimal insulinbehandling.  
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Översikt 

Produkten 

Varumärke Forxiga  

Aktiv substans dapagliflozin 

ATC-kod A10BK01 

Beredningsform Tabletter 

Företag AstraZeneca 

Typ av ansökan Nytt läkemedel 

Sista beslutsdag 2019-12-21 

Beskrivning av sjukdomen 

Sjukdom och användningsområde Diabetes mellitus 

Sjukdomens svårighetsgrad Medelhög 

Relevant jämförelsealternativ Inget tillägg till insulinbehandling 

Antal patienter i Sverige 
500 000 har diabetes mellitus, varav cirka 50 000 
har diabetes mellitus typ 1 

Beskrivning av marknaden 

Företagets prognostiserade  
försäljningsvärde per år  
(fullskalig försäljning) 

[-------------------------] kronor (AUP) 

Terapiområdets omsättning per år 
Cirka 326 miljoner kronor (AUP) år 2018 (ATC-
kod A10AB04/05/06 från Concise) 

 
 

Ansökta förpackningar 
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Pris- och kostnadsbegrepp som används av TLV 
 

Inom förmånen  

 

Ansökt/fastställt AIP eller 
AUP  

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 ef-
ter 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 an-
vänds 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 Bifall med begränsning och villkor 
 
Begränsningstext  
Subventioneras endast till vuxna för behandling av diabetes mellitus typ 1 som ett komplement 
till insulin till patienter med BMI ≥ 27 kg/m2, när enbart optimal insulinbehandling inte ger 
tillräcklig glykemisk kontroll. 

 
Villkorstext  
Företaget ska tydligt informera om ovanstående begränsning i all sin marknadsföring och an-
nan information om läkemedlet. 

 

• Diabetes innebär en kroniskt förhöjd nivå av blodsocker, så kallad hyperglykemi. Sjuk-
domen orsakas av att kroppen saknar eller har nedsatt förmåga att bilda insulin, eller 
att kroppens känslighet för insulin är nedsatt. 

• Typ 1-diabetes innebär att kroppen förlorar sin förmåga att producera insulin och den 
bakomliggande orsaken är vanligen att kroppens immunförsvar angriper de insulin-
producerande cellerna (de Langerhanska öarna) i bukspottskörteln. Typ 1-diabetes är 
inte beroende av livsstilsfaktorer. 

• Forxiga innehåller den aktiva substansen dapagliflozin, en SGLT2 hämmare. SGLT2 är 
en viktig transportör för återupptag av glukos från njuren tillbaka till blodet. Häm-
ningen leder till reducerade plasmaglukosnivåer både vid fasta och efter måltid genom 
att öka utsöndringen av glukos via urinen. 

• Forxiga finns i styrkorna 5 och 10 mg och är avsett för vuxna för behandling av otill-
räckligt kontrollerad diabetes mellitus typ 2 som ett komplement till diet och motion 
o som monoterapi när metformin inte anses lämplig på grund av intolerans. 
o som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes mellitus typ 2. 

• Endast Forxiga 5 mg är avsett som ett komplement till insulin hos vuxna patienter med 
diabetes mellitus typ 1 med BMI ≥ 27 kg/m2, när enbart insulin inte ger tillräcklig gly-
kemisk kontroll trots optimal insulinbehandling.  

• Forxiga 10 mg omfattas sedan 21 juni 2013 av subventionen för behandling av otillräck-
ligt kontrollerad diabetes mellitus typ 2 som ett komplement till diet och motion, för 
att förbättra glykemisk kontroll, som monoterapi när metformin inte anses lämplig på 
grund av intolerans, som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes melli-
tus typ 2. Subventionen är begränsad som tillägg till behandling med metformin.  

• Rekommenderad dos till patienter med typ 1-diabetes är 5 mg dapagliflozin en gång 
dagligen. Dapagliflozin ska endast ges som ett komplement till insulin. Till patienter 
med typ-2 diabetes är rekommenderad dos 10 mg dapagliflozin en gång dagligen. 

• För patienter med typ 1-diabetes, vilka inte fått tillräcklig glykemisk kontroll trots op-
timal insulinbehandling bedömer TLV att svårighetsgraden på gruppnivå är medelhög. 
Diabetes är en livslång sjukdom som förvärras över tid. Bristfällig behandling kan ge 
svåra komplikationer och leda till förkortad livslängd. Insulinbehandling innebär en 
viss negativ påverkan på livskvalitet i och med att distributionen sker genom regel-
bundna injektioner, alternativt via insulinpump.  

• TLV bedömer, i likhet med företaget, att relevant jämförelsealternativ till Forxiga 5 mg 
som tillägg till insulinbehandling, för patienter med typ 1-diabetes, är ingen tilläggsbe-
handling till insulin.  
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• I de två kliniska studier som ligger till grund för godkännandet leder behandling med 
dapagliflozin som tillägg till insulin till en måttlig reduktion av HbA1c (-0,42 respektive 
-0,37 %), kroppsvikt (-2,96 respektive -2,56 kg) och även mindre fluktuationer i blod-
glukos jämfört med ingen tilläggsbehandling till insulin. I studierna leder behandling 
med dapagliflozin inte till fler fall av allvarlig hypoglykemi, dock till en ökad risk för 
diabetesketoacidos, DKA, som bedöms vara en allvarlig biverkan. Med anledning av 
detta bör behandling med Forxiga 5 mg endast förskrivas av specialister till patienter 
som är motiverade att regelbundet kontrollera ketoner och som kan tillgodogöra sig 
information om riskfaktorer för och symtom på DKA.  

• Företaget ansöker om ett pris per förpackning om 28 tabletter på 421,63 kronor (AUP). 
För förpackningen med 98 tabletter ansöker företaget om ett pris på 1375,01 kronor 
(AUP). Läkemedelskostnaden per dag, baserat på rekommenderad dos från produkt-
resumén och den större förpackningen, uppgår till 14,03 kronor (AUP). Ansökt pris för 
Forxiga 5 mg är detsamma som redan fastställt pris för Forxiga 10 mg.  

• Rekommenderad dos för behandling med Forxiga skiljer sig mellan patienter med typ-
1 och typ-2 diabetes. Detta innebär att om patienter med typ-2 diabetes tar två tabletter 
av Forxiga 5 mg istället för en tablett av Forxiga 10 mg dagligen skulle läkemedelskost-
naden per dag bli dubbelt så hög. TLV bedömer att kostnaden för en sådan användning 
av Forxiga 5 mg inte är rimlig.   

• Företaget har endast kommit in med underlag som avser vuxna patienter med typ 1-
diabetes. Underlaget består av en hälsoekonomisk analys, baserad på en mikrosimule-
ringsmodell, som jämför Forxiga 5 mg som tillägg till insulin, med ingen tilläggsbe-
handling till insulin för patienter med typ 1-diabetes och ett BMI på 27 kg/m2 eller över.  

• I företagets grundscenario leder behandling med Forxiga 5 mg till en kostnad per vun-
net kvalitetsjusterat levnadsår på cirka 61 000 kronor.  

• TLV bedömer att företagets uppskattning är rimlig men att det råder en osäkerhet i om 
Forxiga 5 mg har en kvarstående effektfördel på HbA1c och vikt som i företagets grund-
scenario pågår så länge patienterna behandlas. TLV redovisar två känslighetsanalyser 
där effekten av Forxiga 5 mg på HbA1c och vikt varieras. 

• Forxiga 5 mg har, även med konservativa antaganden, en kostnad per vunnet kvalitets-
justerat levnadsår (upp till 275 000 kronor) som understiger den TLV tidigare accep-
terat för sjukdomar med en medelhög svårighetsgrad.    

• Sammantaget bedömer TLV att kriterierna i 15 § förmånslagen är uppfyllda endast om 
subventionen, med stöd av 11 § förmånslagen, begränsas till att endast omfatta vuxna 
för behandling av diabetes mellitus typ 1 som ett komplement till insulin till patienter 
med BMI ≥ 27 kg/m2, när enbart optimal insulinbehandling inte ger tillräcklig glyke-
misk kontroll.  
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1 Bakgrund 

Denna ansökan (dnr 1595/2019) avser Forxiga 5 mg. Företaget har tidigare ansökt om sub-
vention för Forxiga 10 mg (dnr 4080/2012) som har indikationen: behandling av otillräckligt 
kontrollerad diabetes mellitus typ 2 som ett komplement till diet och motion, för att förbättra 
glykemisk kontroll, 

- som monoterapi när metformin inte anses lämplig på grund av intolerans, 
- som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes mellitus typ 2. 

Forxiga 10 mg omfattas sedan 21 juni 2013 av subventionen, med en begränsning som tillägg 
till behandling med metformin.  
 
Forxiga 5 mg har samma indikation som Forxiga 10 mg, men är även godkänd som behandling 
av diabetes mellitus typ 1 som ett komplement till insulin hos patienter med BMI ≥ 27 kg/m2, 
när enbart insulin inte ger tillräcklig glykemisk kontroll, trots optimal insulinbehandling. Fö-
retaget har valt att endast komma in med underlag som omfattar typ 1-diabetes. 

2 Medicinskt underlag 

2.1 Diabetes mellitus 

Diabetes innebär en kroniskt förhöjd nivå av blodsocker, så kallad hyperglykemi. Sjukdomen 
orsakas av att kroppen saknar eller har nedsatt förmåga att bilda insulin, eller att kroppens 
känslighet för insulin är nedsatt [1].  
 
Diabetes delas upp i två huvudgrupper, diabetes typ 1 och typ 2, men andra typer finns (ex-
empelvis graviditetsutlöst diabetes och Latent Autoimmune Diabetes in Adults, LADA). Anta-
let personer med diabetes i Sverige uppskattas till ca 450 000 av Diabetesförbundet, av vilka 
ca 50 000 har typ 1-diabetes [1]. Skattningen är baserad på data från Nationella diabetesre-
gistret [2] och International diabetes federation, IDF [3] 
 
Typ 1-diabetes innebär att kroppen förlorar sin förmåga att producera insulin och den bakom-
liggande orsaken är vanligen att kroppens immunförsvar angriper de insulinproducerande cel-
lerna (de Langerhanska öarna) i bukspottskörteln. Den bakomliggande orsaken till detta är 
inte helt klarlagd, men det är känt att både genetiska- och miljöfaktorer kan resultera i en för-
lust, eller nedsatt funktion av insulinproducerande celler. Typ 1-diabetes är oberoende av 
livsstilsfaktorer [1, 3, 4]  
 
Typ 2-diabetes är en progredierande sjukdom och innebär att kroppen av okänd anledning 
reagerar svagare på insulin. Diabetes typ 2 har starkt ärftlig koppling och är livsstilsberoende 
där fetma, kost och motionsvanor utgör betydande riskfaktorer [1, 3]. 
 
Den kortsiktiga och akuta komplikationen av obehandlad diabetes är akut hyperglykemi, vilket 
kan leda till diabetiskt ketoacidos1, DKA (främst vid typ 1-diabetes) och hyperosmolärt 
syndrom2 (främst äldre patienter med typ 2-diabetes), båda potentiellt livshotande tillstånd. 
De långsiktiga komplikationerna av förhöjt blodsocker innebär en ökad risk för olika mikro- 
och makrovaskulära sjukdomar, exempelvis skador på njurar, ögon och fötter, samt hjärt-kärl-
sjukdom [3]. 

 
1 Ketoacidos= Ketoacidos är ett livshotande tillstånd som beror på en kraftig frisättning av ketonkroppar som gör att blodet blir 
surt. Det inträffar vid brist på insulin. Ketonkroppar frisätts i blodet när kroppen övergår till att använda fett som bränsle i stället 
för kolhydrater.  
2 Hyperosmolärt syndrom= även kallat diabeteskoma, ett tillstånd med mycket glukos i blodet som drar ut vätska och elektrolyter 
ur cellerna och ut genom njurarna, som leder till ökad vätskeutsöndring i njurarna.  
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2.2 Läkemedlet 

Forxiga 5 mg godkändes 11 november 2012 av European Medicines Agency, EMA genom den 
centrala proceduren. Forxiga innehåller den aktiva substansen dapagliflozin.  

 

Forxiga är avsett för vuxna för behandling av otillräckligt kontrollerad diabetes mellitus typ 2 
som ett komplement till diet och motion, för att förbättra glykemisk kontroll, 

- som monoterapi när metformin inte anses lämplig på grund av intolerans. 

- som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes mellitus typ 2. 

Forxiga är avsett för vuxna för behandling av otillräckligt kontrollerad diabetes mellitus typ 1 
som ett komplement till insulin hos patienter med BMI ≥ 27 kg/m2, när enbart insulin inte ger 
tillräcklig glykemisk kontroll, trots optimal insulinbehandling.  
 
Denna ansökan utreder endast den delen av indikationen som avser patienter med diabetes 
mellitus typ 1.  

 

Dapagliflozin hämmar SGLT2 som är en viktig transportör för återabsorption av glukos från 
den glomerulära filtrationen i njuren tillbaka till blodet. Hämningen av SGLT2 leder till redu-
cerade plasmaglukosnivåer både vid fasta och efter måltid genom att öka utsöndringen av glu-
kos via urinen. Dapagliflozin minskar inte den normala kroppsegna glukosproduktionen som 
respons på hypoglykemi. Dapagliflozin verkar oberoende av insulinsekretion och insulineffekt.  

 

Rekommenderad dos till patienter med diabetes mellitus typ 1 är 5 mg dapagliflozin en gång 
dagligen. Dapagliflozin ska endast ges som ett komplement till insulin.  
 
Till patienter med diabetes mellitus typ 2 är rekommenderad dos är 10 mg dapagliflozin en 
gång dagligen. 

2.3 Behandling och svårighetsgrad 

 

Det övergripande målet vid behandling av diabetes är bibehållen livskvalitet och att minimera 
kort- och långsiktiga följdsjukdomar. Primärt uppnås detta genom att patienten genom be-
handling får kontroll på sin blodsockernivå. Det främsta måttet på långsiktig glukosnivå är 
HbA1c3. Socialstyrelsen har publicerat nationella riktlinjer för diabetesvård [5] där bland an-
nat målnivåer för HbA1c framgår.  
 
Insulinersättningsterapi är grunden i behandlingen av typ 1-diabetes. Insulin administreras 
subkutant, antingen som multipla dagliga insulininjektioner (MDII) eller genom kontinuerlig 
subkutan insulininjektion (CSII) med hjälp av en insulinpump. Regelbunden blodsockeröver-
vakning är en förutsättning för insulinersättningsterapi. Kontinuerlig basal insulinsubstitut-
ion representerar CSII ett mer fysiologiskt tillvägagångssätt än MDII och det kan därför 
minimera risken för hypoglykemiska händelser. Enligt nationella och europeiska evidensba-
serade kliniska riktlinjer bör typ-1 diabetes behandlas med livslång intensiv insulinersätt-
ningsterapi (flera insulininjektioner varje dag med insulinpennor eller kontinuerlig 
administrering med en personlig insulinpump) tillsammans med patientövervakning av blod-
sockernivåer [4]. 

 
3 HbA1c= Glykosylerat hemoglobin, är en form av hemoglobin som primärt används som ett mått på koncentrationen av glukos i 
blodplasman över längre tidsperioder. HbA1c är ett etablerat mått på glukoskontroll under de senaste två till tre månaderna. 
HbA1c har visat sig ha ett samband med risken för att utveckla diabetiska mikrovaskulära komplikationer. 
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Typ 1-diabetes behandlas med insulin, vanligen ett basinsulin (långverkande eller medellång-
verkande) i kombination med ett måltidsinsulin, så kallade basal-bolusregim. Detta kan inne-
bära sex till åtta injektioner per dag. När insulinet distribueras med hjälp av insulinpump är 
det enbart ett direktverkande insulin som används [6]. 
 
Europeiska behandlingsrekommendationer  
European Society of Cardiology, ESC, har tillsammans med European Association for the study 
of Diabetes, EASD i de europeiska riktlinjerna från 2013 rekommenderat målnivåerna för 
plasmaglukos, HbA1c och blodtryck i Tabell 1nedan för patienter med typ 1 och typ 2-diabetes 
[7]. 
 
Tabell 1 Målnivåer för patienter med Typ 1-diabetes och typ 2 enligt ESC guidelines 2013 [7] 

Klinisk parameter HbA1c Blodtryck Plasmaglukos 
fastevärde 

Plasmaglukos 
efter måltid 

Målnivå enligt 
ESC guidelines 

< 70 %  
(<53 mmol/mol) 

<140/85 mmHg <7,2 mmol/l  
(120 mg/dl) 

 

<9–10 mmol/l 
(<160–180 mg/dl) 

 
Behandlingsmålet är att hålla blodsockernivåerna, som bedöms över tid med HbA1c-nivåer, så 
nära målnivåerna som möjligt för att förhindra eller fördröja komplikationer. Enligt rekom-
mendationerna ska HbA1c-mål och behandlingsintensifiering individanpassas och hänsyn ska 
tas till personens dagliga aktiviteter, ockupation, ambitioner, sannolikhet för att drabbas av 
komplikationer, komorbiditeter och hypoglykemiska historia. Därför varierar de rekommen-
derade målnivåerna för HbA1c mellan ≤6,5 och <8,5% (≤48–69 mmol/mol) baserat på indivi-
duella patientbehov [4, 7]. 
 
Nationella behandlingsrekommendationer 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2015 har som målsättning att sänka andelen personer 
med diabetes som har ett HbA1c-värde över 70 mmol/mol och andelen personer med diabetes 
som har ett blodtryck över 140/85 mm Hg [5]. 

 

Företaget anger att relevant jämförelsealternativ till insulinbehandling med Forxiga 5 mg som 
tilläggsbehandling är inget tillägg till insulin för patienter med typ 1-diabetes med BMI ≥ 27 
kg/m2, till vilka optimal insulinbehandling inte ger tillräcklig glykemisk kontroll. 
Ingen tilläggsbehandling till insulin är dagens standardbehandling för dessa patienter i Sve-
rige. TLV instämmer med företaget i bedömningen av relevant jämförelsealternativ.  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer, i likhet med företaget, att relevant jämförelsealternativ 
till Forxiga 5 mg som tilläggsbehandling till insulin för patienter med typ 1-diabetes till vilka 
optimal insulinbehandling inte ger tillräcklig glykemisk kontroll, är ingen tilläggsbehandling 
till insulin.  

 

Diabetes är en livslång sjukdom som förvärras över tid. Bristfällig behandling kan ge svåra 
komplikationer och leda till förkortad livslängd. Dock finns i dag en rad behandlingsalternativ 
och god sortimentsbredd för behandling av diabetes, och med individanpassad behandling 
uppnår patienter i allmänhet god sjukdomskontroll. Insulinbehandling innebär en negativ på-
verkan på livskvaliteten i och med att distributionen sker genom regelbundna injektioner, al-
ternativt via insulinpump.  
 

TLV:s bedömning: För patienter med typ 1-diabetes, vilka inte fått tillräcklig glykemisk kon-
troll trots optimal insulinbehandling bedömer TLV att svårighetgraden på gruppnivå är me-
delhög. 
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2.4 Klinisk effekt och säkerhet   

 

Två kliniska studier ligger till grund för indikationen typ 1-diabetes. Studierna hade likartad 
design.  
 
Tabell 2 Sammanfattning över aktuella studier 

Studie Studiedesign 
Jämförelsealterna-
tiv 

Studiepopulat-
ion 

Utfall 

MB102229  
DEPICT-1  
MB102230  
DEPICT-2 
[8] 

Fas III-, multicenter-, 
randomiserade, dub-
belblinda-, parallell-
gruppsstudier 

• Insulin + dapagli-
flozin 5 mg dagligen 
(n=548) 
 
• Insulin + dapagli-
flozin 10 mg dagli-
gen (n=566) 
 
• Insulin + placebo 
(n=532) 

Patienter med 
DT1 mellan 18–
75 år med otill-
räcklig glykemisk 
kontroll 
 

Behandling med dapagliflozin ger en stat-
istiskt signifikant reduktion av HbA1c och 
kroppsvikten jämfört med placebogruppen 
i båda studierna.   
 
Den tid som blodsockret låg mellan> 3,9 
mmol/l och ≤ 10 mmol/l var 9,0% längre 
tid i de båda studierna dvs 2,3 timmar per 
dygn). 
 
Både det systoliska och diastoliska blod-
trycket sänktes för dapagliflozingruppen 
medan blodtrycket för placebogruppen var 
oförändrat. 
 
Insulindoserna minskade mer i dapagli-
flozingruppen i de båda studierna jämfört 
med placebogruppen. 
 
Andelen individer som uppnådde en re-
duktion av HbA1c större än 0,5% utan all-
varlig hypoglykemi av signifikant större för 
dapagliflozingruppen i jämförelse med 
placebo. 

 
Metod MB102229, DEPICT-1 och MB102230, DEPICT-2  [8, 9] 
Både DEPICT-1 och DEPICT-2 var fas III-, multicenter, randomiserade-, dubbelblinda, place-
bokontrollerade-, parallellgruppsstudier med syfte att utvärdera effekt och säkerhet av da-
pagliflozin som tillägg till pågående insulinbehandling hos patienter med typ 1-diabetes 
Studierna bestod av en åtta veckor inledningsperiod följt av en 24 veckors short-term behand-
lingsperiod, följt av en 28 veckors förlängning; en long-term behandlingsperiod  
se Figur 1. 

 
Figur 1 studiedesign DEPICT-1 och DEPICT-2 [8] 
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Den studerade populationen var mellan 18 och 75 år, var insulinbehandlade sedan minst 12 
månader tillbaka, hade HbA1c mellan ≥ 7,5 % och ≤ 10,5 % och ett kreatininclearence, eGFR ≥ 
60 ml/min. Inkluderade individer delades in i grupper i förhållandet 1:1:1 till: 

• Insulin + dapagliflozin 5 mg dagligen 

• Insulin + dapalgliflozin 10 mg dagligen 

• Insulin + placebo  

Individer exkluderades ur studierna om de hade varit hospitaliserade med anledning av hyper- 
eller hypoglykemi eller DKA den senaste månaden före studiestart. Individer som hade haft 
kardiovaskulära händelser under de senaste sex månaderna före studiestart eller som hade 
nedsatt njur- eller leverfunktion exkluderades också ur studierna.  
Studiernas primära effektmått var förändring av HbA1c från studiestart till vecka 24. Sekun-
dära effektmått var förändring av insulindos, kroppsvikt, förändring av blodsocker över dygnet 
samt andel individer som uppnådde en reduktion av HbA1c med minst 0,5 procent (5,5 
mmol/mol) utan allvarlig hypoglykemi från baslinjen till vecka 52.  
 
Resultat 
Totalt randomiserades 1 646 individer, av dessa behandlades 548 med dapagliflozin 5 mg + 
insulin samt 532 med placebo + insulin. Av de studerade individerna var 54 procent kvinnor, 
49 procent hade behandling med RAAS-hämmare4, och använde en genomsnittlig insulindos 
på 0,8 enheter / kg kroppsvikt / dag, 35 procent hade pumpbehandling, och över 80 procent 
hade ingen mätbar C-peptid5. Medelåldern var 42,5 år, medelvärdet av HbA1c var på 8,4% (68 
mmol / mol), diabetesduration 20 år och BMI 28 kg/m2 vid studiestart [9].  
 

 
Figur 2 förändringar i HbA1c under ST-perioden (24 veckor) DEPICT-1 

 
Figur 3 förändringar i HbA1c under ST-perioden (24 veckor) DEPICT-1 och DEPICT-2 

 

 
4 Läkemedel som hämmar renin-angiotensinsystemet, förkortat RAAS (renin-angiotensin II-aldosteron-systemet), 
5 En biprodukt som bildas när kroppen producerar insulin. Mäts för att kartlägga kroppens endogena produktion av insulin.  
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 I båda studierna inträffade sänkningen av HbA1c under de första fyra behandlingsveckorna 
och vidhölls under hela ST-perioden. Se Figur 3 och Figur 3 ovan.  
 
Tabell 3 resultat MB102229, DEPICT-1 och MB102230, DEPICT-2 vecka 24 [9] 

 

 
 
Behandling med dapagliflozin gav en statistiskt signifikant reduktion av kroppsvikten jämfört 
med placebogruppen i båda studierna.  Förutom effekt på HbA1c och kroppsvikt (se Tabell 3 
ovan) så var andelen individer som uppnådde en reduktion av HbA1c var större än 0,5 procent 
signifikant större för dapagliflozingruppen i jämförelse med placebogruppen (p <0,0001) se 
Tabell 3. Dygnsmätningar av blodglukos visade statistiskt signifikanta reduktioner jämfört 
med placebo. Även signifikanta skillnader mellan grupperna vad gäller den tid som blodsockret 
låg mellan> 3,9 mmol/l och ≤ 10 mmol/l (9,0% längre tid i de båda studierna dvs 2,3 timmar 
per dygn) dokumenterades.  
Insulindoserna minskade mer i dapagliflozingruppen i de båda studierna (-8, 8% och -10,8%) 
jämfört med placebogruppen. Det sågs även en sänkning av såväl systoliskt (- 3 mmHg) som 
diastoliskt blodtryck (- 1.5 mmHg) för dapagliflozingruppen medan blodtrycket för placebo-
gruppen var oförändrat. 
 

 
Figur 4 Förändring av daglig dos insulin DEPICT-1 [8] 
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Figur 5 Förändring av daglig dos insulin DEPICT-2 [8] 

 
I båda studierna observerades en modest men statistisk signifikant sänkning av HbA1c jämfört 
med baslinjen för båda doserna dapagliflozin. Utfallet var enligt EMA jämförbart mellan de 
båda studierna och det var ingen uppenbar skillnad mellan doserna 5 mg och 10 mg dapagli-
flozin. Med anledning av detta var det endast dapagliflozin 5 mg som fick indikationen typ 1-
diabetes. Subgruppsanalyser visar att förändringarna i HbA1c var konsekvent oberoende av 
kroppsvikt, BMI, kön och ålder (över/under 50 år).   
 
Data över livskvalitet (DTSQ och EQ-5D) samlades in i både DEPICT-1 och DEPICT-2, enligt 
företaget leder behandling med dapagliflozin i tillägg till justerbart insulin till att livskvaliteten 
hos patienter med diabetes typ 1 bibehålls. Data indikerar att dapagliflozin i tillägg till insulin 
skulle kunna vara associerat med att patienterna är mer nöjda med sin behandling samt en 
reduktion av den uppfattade frekvensen av hyper- och hypoglykemiska händelser.  
 
Utvärderingen av dapagliflozins effekt vid vecka 52 var endast explorativ. Inga P-värden har 
beräknats. I de båda studierna sågs reduktion av HbA1c med 0,2–0,4 procent jämfört med 
placebo medan viktreduktionen föreföll vara densamma som vid vecka 24 [9] se Figur 6. An-
delen individer som uppnådde en HbA1c reduktion större än 0,5 procent utan allvarlig hypo-
glykemi var 32,7 procent vid studievecka 52 för gruppen som fick dapagliflozin 5 mg [8].  

 
Figur 6 Förändring av kroppsvikt i jämförelse med baslinjen till vecka 52 [8] 

 
TLV:s diskussion 
Patientgruppen som omfattas av Forxiga 5 mg godkända indikation representerade drygt hälf-
ten av den totala försökspopulationen i studierna och studien drevs inte för undergruppen av 
intresse, patienter med BMI ≥27 kg / m2, även om behandlingseffekten var konsekvent i alla 
analyserade undergrupper. Patienter med vanlig samsjuklighet för diabetes, till exempel mild 
till måttlig nedsatt njurfunktion eller nyligen inträffad kardiovaskulär händelse, exkluderades 
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ur studierna vilket innebär att det finns viss osäkerhet gällande generaliserbarheten av studi-
eresultaten för den svenska befolkningen. 

 

De vanligaste rapporterade biverkningarna associerade med dapagliflozin hos individer med 
typ 1-diabetes i studierna var genitala infektioner såsom exempelvis urinvägsinfektion eller 
svampinfektion, vilka var vanligare hos kvinnor. Andra vanliga biverkningar var DKA. Inci-
densen av DKA till och med vecka 52 var 4,0 procent i dapagliflozingruppen (båda studierna 
polade) jämfört med 1,1 procent för placebogruppen. Antal individer med allvarlig hypogly-
kemi var i stort sett lika mellan grupperna; 6,9 procent för dapagliflozin respektive 7,5 procent 
för placebo [9].  
 
De flesta fallen av DKA inträffade hos individer som hade ett BMI som var lägre än genomsnit-
tet av studiepopulationens. Riskanalyser visar att skillnaden i risk för DKA jämfört med place-
bogruppen var 2,64 procent för hela studiepopulationen och 1,88 procent för individer med ett 
BMI över 25 kg/m2 [8]. 
 
TLV diskussion  
Risken för potentiellt livshotande DKA jämfört med fördelen med förbättrad glykemisk kon-
troll och viktminskning ansågs av EMA vara acceptabel för patienter med BMI ≥27 kg / m2. 
Det förväntade nyttan av behandlingen ansågs vara störst i denna undergrupp, eftersom even-
tuella ökningar av insulindos sannolikt kommer att vara förknippade med viktökning, vilket 
ytterligare skulle öka risken för kardiovaskulära händelser i denna population [8].  
 
Då DKA bedöms vara en allvarlig biverkan är det av yttersta vikt att föreskrifterna i produkt-
informationen och i informationsmaterialet efterföljs. Med anledning av detta bör behandling 
med Forxiga 5 mg endast förskrivas av specialister till patienter som är motiverade att regel-
bundet kontrollera ketoner och som kan tillgodogöra sig information om riskfaktorer och sym-
tom på DKA. 
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att behandling med dapagliflozin resulterar i en måttlig 
reduktion av HbA1c samt en fördelaktig effekt på kroppsvikt, blodtryck, insulindos och medel-
värden för blodsocker. Dessa resultat bedöms vara kliniskt relevanta. Effekten är likvärdig för 
alla subgrupper inom den analyserade studiegruppen men nyttan kan förväntas vara större för 
individer med övervikt eller fetma vilka har en ökad kardiovaskulär risk och för vilka en ökning 
av insulindosen skulle kunna leda till ytterligare viktuppgång. 
 
Vidare bedömer TLV att behandling med dapagliflozin leder till en ökad risk för DKA som be-
döms vara en allvarlig biverkan.  
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3 Hälsoekonomi 

Företaget har kommit in med en hälsoekonomisk analys som jämför Forxiga 5 mg som tilläggs-
behandling till insulin, med ingen tilläggsbehandling till insulin för patienter med typ 1-diabe-
tes och ett BMI på 27 kg/m2 eller över. Analysen bygger på en mikrosimuleringsmodell (the 
Cardiff Type 1 Diabetes Model) som undersöker hur patienter med typ 1-diabetes påverkas av 
en terapeutisk förändring (tillägg med Forxiga 5 mg) under deras livstid.  
 
Att behandlas med Forxiga 5 mg som tillägg till insulinbehandling jämfört med ingen tilläggs-
behandling resulterar i något sänkt HbA1c och kroppsvikt vilket i sin tur leder till färre diabe-
tesrelaterade händelser. I analysen baseras effekten på resultat efter 24 veckors behandlingsfas 
och 28 veckors uppföljningsfas i fas III-studierna, DEPICT-1 och DEPICT-2. Sjukdomspro-
gression och konsekvenser av behandling simuleras för patientkohorten över en tidshorisont 
på 80 år. Varje cykel pågår i sex månader. Vidare analyseras kostnader som uppstår i samband 
med diabetesvård och dess komplikationer samt diabetesrelaterade komplikationers påverkan 
på hälsorelaterad livskvalitet. Se Figur 7 för flödesschema över patientsimulering i modellen. 
Kostnader och effekt diskonteras med tre procent.   

 
 

Figur 7 Flödesschema över patientsimulering i företagets hälsoekonomiska modell 
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3.1 Effektmått 

 

Företaget har baserat sin hälsoekonomiska analys på två direkt jämförande studier (DEPICT 1 
och 2) som visar att patienter med typ 1-diabetes som behandlades med Forxiga 5 mg som 
tillägg till insulin har bättre effekt avseende sänkning i HbA1c och minskning i vikt än patienter 
som inte fick tilläggsbehandling till insulin. Behandlingen är kontinuerlig och effekten kvarstår 
så länge patienten behandlas. 
 
I analysen består patientpopulationen av vuxna typ 1 diabetiker med ett BMI på 27 kg/m2 eller 
över, ett HbA1c på 7,5 procent eller högre samt ett eGFRpå 60 ml/min eller över. Detta mots-
varar inklusionskriterierna i studierna.  
 
Vid modellens start har patienterna en medelålder på 47,4 år, ett HbA1c på 8,47 procent och 
en medelvikt på 93,65 kg [10, 2]. Detta baserar företaget på data från nationella Diabetesre-
gistret men justeringar har gjorts för att passa den specifika populationen representerad i mo-
dellen. Patienter med typ 1-diabetes och ett BMI på 27 kg/m2 eller över går inte att urskilja i 
nationella Diabetesregistret. Justeringen består därför av en korrektionsfaktor som är baserad 
på hur en norsk typ 1-diabetes subpopulations patientkaraktäristika (likvärdig med indikat-
ionen för Forxiga 5 mg) förhåller sig till den norska typ 1-diabetes populationen i stort. Vid 
baslinjen har patienterna i genomsnitt haft diabetes i 24,7 år, har ett totalkolesterol på 181,1 
mg/dL, ett HDL-kolesterol på 54,14 mg/dL samt ett blodtryck på 129,5/75,9 mmHg.  
 
Effekten av Forxiga 5 mg i tillägg till insulin jämfört med ingen tilläggsbehandling till insulin 
simuleras för flera explorativa utfallsmått från DEPICT-1 och DEPICT-2 [11], bland annat för-
ändring i HbA1c och vikt. Resultatet efter uppföljningsfasen presenteras i Tabell 4 nedan. I de 
fall det inte fanns någon data antogs ingen skillnad mellan interventionsarmen och kontroll-
armen (beskrivs med – i tabellen).  
 
Tabell 4 Behandlingseffekt från DEPICT-1 och DEPICT-2 för patienter med typ 1-diabetes 

Behandlingseffekt, förändring 
Forxiga 5 mg som till-

lägg till insulin 
Inget tillägg till insulin 

HbA1c (%)  -0.26 0.08 

Systoliskt blodtryck (mmHg) Ingen förändring Ingen förändring 

Diastoliskt blodtryck (mmHg) - - 

Totalkolesterol (mg/dL) - - 

HDL-kolesterol (mg/dL) - - 

Vikt (%)  -3.42 0.49 

Vikt (kg) -3.15 0.45 

 
I modellen används skillnader i oönskade händelser, i form av DKA, behandlingsrelaterade 
biverkningar samt incidensen av svåra och milda hypoglykemiska händelser mellan Forxiga 5 
mg som tillägg till insulin och ingen tilläggsbehandling till insulin. Dessa redovisas i Tabell 5.   
 
Tabell 5 Oönskade händelser 

Oönskad händelse  Forxiga 5 mg som till-
lägg till insulin 

Inget tillägg till insulin 

Antal milda hypoglykemiska händelser per år 24,15 25,08 

Antal svåra hypoglykemiska händelser per år 0.16 0.24 

Årlig sannolikhet för DKA 0,019 0,012 

Årlig sannolikhet för urinvägsinfektion 0,112 0,069 

Årlig sannolikhet för genitala infektioner 0,150 0,042 

 
Under modellens första år används en årlig sannolikhet att avsluta behandling på grund av 
oönskade händelser. Sannolikheten uppgår till 0,059 för interventionsarmen (Forxiga 5 mg 
som tillägg till insulin). Motsvarande siffra för jämförelsearmen uppgår till 0,045. När en pa-
tient avslutar behandling i modellen påbörjas andra linjens behandling. I det här fallet är andra 
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linjens densamma som första linjens behandling för jämförelsearmen, det vill säga inget tillägg 
till insulinbehandling (bas- och bolusinsulin).  
 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att det råder osäkerheter om effekten av Forxiga 5 mg som 
tillägg till insulin kvarstår under patientens hela liv, då antagandet baseras på resultatet efter 
52 veckor och extrapoleras under patientens livstid. För att säkerställa att Forxiga 5 mg har en 
rimlig kostnad över ett livstidsperspektiv har TLV efterfrågat analyser där Forxiga 5 mg inte 
har någon effektfördel på HbA1c eller vikt jämfört med ingen tilläggsbehandling till insulin. 
 
Då resultatet från långtidsdata bygger på explorativa utfallsmått bedömer TLV att dessa är 
förknippade med en högre osäkerhet än statistiskt signifikanta; resultaten förefaller dock rela-
tivt lika de statistiskt signifikanta som uppmättes efter 24 veckor, se avsnitt 2.4.1.  

 

Data över patienter med typ 1-diabetes livskvalitet samlades in i fas III-studierna men företa-
get uppger att data efter 52 veckor inte bedömdes tillämplig för att beräkna livskvalitetseffekter 
av diabetesrelaterade komplikationer i en analys med livstidsperspektiv. Vidare uppger före-
taget att studierna inte heller var storleksanpassade (powered) för att jämföra skillnader i häl-
sorelaterad livskvalitet. Livskvalitetsvikten vid baslinjen hämtas därför från en svensk rapport 
som inkluderar patienter med typ 1-diabetes utan kardiovaskulär händelse och uppgår till 
0,895, baserad på den svenska värdesättet av Burström et al [11]. I studien finns även baslin-
jevikten beräknad med den engelska tariffen av Dolan et al, då uppgår livskvalitetsvikten till 
0,796. Patienterna i rapporten var i genomsnitt 51,8 år.  
 
Oönskade händelser ger sedan upphov till livskvalitetsförluster i form av en sänkning av livs-
kvalitetsvikten från baslinjen. Förändring i BMI ger också en liten förändring i livskvalitetsvikt, 
en ökning av BMI ger upphov till en livskvalitetsförlust och vice versa. I Tabell 6 nedan visas 
livskvalitetsförlusterna vid respektive händelse.  
 
Tabell 6 Livskvalitetsförluster vid oönskade händelser 

Händelse Livskvalitetsförlust SE Källa 

Kardiovaskulär sjukdom 0,098  0,008  [12, 13] 

Retinopati 0,054  0,023  [14] 

Proliferativ retinopati 0,070  0,015  [12, 13] 

Allvarlig synförlust 0,074  0,025  

Makulaödem 0,040  0,013  

Mikroalbuminuri 0,000  0,000  [13] 

Makroalbuminuri  0,017  0,001  [15, 16] 

Dialys 0,172  0,050  [12, 13] 

Transplantation 0,023  0,005  

Neuropati  0,084  0,014  

Okomplicerade fotsår  0,125  0,052  [14] 

Djup fotinfektion  0,170  0,019  [12, 13] 
 Fotsår och kritisk ischaemi  0,170  0,019  

Mindre amputation  0,117  0,055  [14] 

Större amputation  0,117  0,055  

BMI, förändring per enhet  ± 0,0052  0,002  

Hypoglykemi  - - [17]  

DKA  0,00  0,00  Antagande  

Urinvägsinfektion  0,003  0,001  [18] 

 

TLV:s bedömning: TLV bedömer att livskvalitetsvikten vid baslinjen är representativ då den 
är baserad på en svensk diabetes typ 1-population. Dock förefaller skattningen med det svenska 
värdesättet vara något hög, TLV redovisar därför en analys där livskvalitetsvikten vid baslinjen 
motsvarar den som beräknades med Dolans tariff, det vill säga 0,796.  
 
Livskvalitetsförlusterna är hämtade från flera olika källor men ligger inom ramen för vad TLV 
tidigare har accepterat för diabetesrelaterade komplikationer. 
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3.2 Kostnader och resursutnyttjande 

3.2.1 Kostnader för läkemedlet 

Forxiga 5 mg finns i två förpackningsstorlekar, 28 respektive 98 tabletter. Se ansökt pris (AIP 
och AUP) per förpackning samt priset per tablett i Tabell 7 nedan. För patienter med typ 1-
diabetes doseras Forxiga 5 mg enligt produktresumén med en tablett per dag vilket innebär att 
priset per tablett motsvarar läkemedelskostnaden per dag. I företagets hälsoekonomiska ana-
lys används en läkemedelskostnad per dag för Forxiga 5 mg på 14,03 kronor, vilket innebär en 
läkemedelskostnad per år på 5 125 kronor.  
 
Tabell 7 Ansökt pris Forxiga 5 mg 

Förpackningsstorlek (st) Ansökt pris, AIP (kr) Ansökt pris, AUP (kr) Pris per tablett (AUP) 

28  368,02 421,63 15,06 

98 1 302,71 1375,01 14,03 

 
Inom förmånerna idag finns Forxiga i styrkan 10 mg med indikation för typ 2-diabetes. Pati-
enter med typ 2-diabetes ska, enligt produktresumén, behandlas med 10 mg en gång dagligen. 
Antingen kan patienten ta en tablett av Forxiga 10 mg eller två tabletter av Forxiga 5 mg. Forx-
igas bägge styrkor har samma pris per tablett (AUP), vid samma förpackningsstorlek. Detta 
innebär att om patienter med typ 2-diabetes tar två tabletter av Forxiga 5 mg istället för en 
tablett av Forxiga 10 mg blir läkemedelskostnaden per dag dubbelt så hög.    
 
Läkemedelskostnaden för insulin finns i både interventions- och jämförelsearmen. För patien-
terna i jämförelsearmen utan tilläggsbehandling består insulinbehandlingen till hälften av bas-
insulin och resterande hälft av bolusinsulin, det vill säga måltidsinsulin. Patienterna som får 
Forxiga 5 mg i tillägg till insulin har något lägre konsumtion av bolusinsulin vilket ligger i linje 
med resultatet i de kliniska studierna [8]. Detta resulterar i något lägre kostnader för 
bolusinsulin i Forxigaarmen.  
 
Diabetespatienter mäter regelbundet ketonkroppar i urinen och använder då ketonstickor till 
detta. På grund av den ökade den incidensen av DKA för Forxiga 5 mg som uppvisades i studi-
erna har företaget antagit att patienter som behandlas med Forxiga 5 mg i tillägg till insulin 
använder dubbelt så många ketonstickor som vid standardbehandling, 30 stickor jämfört med 
15. I Tabell 8 visas de totala årliga läkemedelskostnaderna samt kostnaden för ketonstickor för 
Forxiga 5 mg som tillägg till insulin och jämförelsealternativet för en patient som väger cirka 
94 kg (genomsnittlig vikt i företagets analys). Läkemedelskostnaden för andra linjens behand-
ling antas vara densamma som den för insulinbehandling i första linjen.  
 
Tabell 8 Behandlingskostnad för en 94 kg patient6 

Behandlingskostnad per år för en 
94 kg patient 

Forxiga 5 mg som tillägg till 
insulin 

Ingen tilläggsbehandling till in-
sulin  

Forxiga 5 mg  5 125 kr -  

Basinsulin med Abasaglar7 4 186 kr 4 186 kr 

Bolusinsulin med Humalog 2 024 kr8 2 470 kr9 

Ketonstickor  812 kr 406 kr 

   

Total årlig behandlingskostnad 12 147 kr 7 062 kr 

 

Vårdkostnader av diabetesrelaterade komplikationer hämtades i första hand från Socialstyrel-
sens DRG-koder 2018 och Södra regionens prislista 2019. Dessa redovisas i Tabell 9. 

 
6 94 kg är genomsnittlig vikt i företagets analys  
7 0,122 kr per dag * 94 kg * 365 dagar 
8 0,059 kr per dag * 94 kg * 365 dagar 
9 0,072 kr pe dag * 94 kg * 365 dagar 
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Vårdkostnader som uppstår i samband med exempelvis mikroalbuminuri, makroalbuminuri 
och neuropati pågår så länge som patienterna befinner sig i respektive hälsotillstånd.  
 
Tabell 9 Vårdkostnader av diabetesrelaterade komplikationer 

Oönskad händelse Kostnad Beskrivning  Källa 

Kardiovaskulär 
sjukdom  

Icke-dödlig [-------------] 

[---------------------------------------------] [19] 

Underhåll [-------------] 

Dödlig [-------------] 

Retinopati  
Icke-dödlig [-------------] 

underhåll [-------------] 

Proliferativ re-
tinopati 

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

underhåll [-------------] 

Allvarlig synför-
lust 

Icke-dödlig [-------------] 
[---------------------------------------------] [20] 

underhåll [-------------] 

Makulärt ödem 
Icke-dödlig [-------------] [---------------------------------------------] 

[21] 
Underhåll [-------------] [---------------------------------------------] 

Mikroalbuminuri 
Icke-dödlig [-------------] 

[---------------------------------------------] 
[19] + 
TLV:s 
pris- 
och  
beslut- 
databas 
 

Underhåll [-------------] 

Makroalbuminuri 
Icke-dödlig [-------------] [---------------------------------------------] 

Underhåll [-------------] [---------------------------------------------] 

Nedsatt GFR 
Icke-dödlig [-------------] [---------------------------------------------] 

Underhåll [-------------] [---------------------------------------------] 

Dialys 
Icke-dödlig [-------------] [---------------------------------------------] 

[19] 
 

Underhåll [-------------] [---------------------------------------------] 

Njurtransplanta-
tion 

Icke-dödlig [-------------] [---------------------------------------------] 

Underhåll [-------------] [---------------------------------------------] 

Neuropati 
Icke-dödlig [-------------] [---------------------------------------------] 

Underhåll [-------------] [---------------------------------------------] 

Okomplicerat 
fotsår  

Icke-dödlig [-------------] [---------------------------------------------] 

Underhåll [-------------] [---------------------------------------------] 

Djup fotinfektion 
Icke-dödlig [-------------] [---------------------------------------------] 

Underhåll [-------------] [---------------------------------------------] 

Fotsår and kritisk 
ischaemi  

Icke-dödlig [-------------] [---------------------------------------------] 

Underhåll [-------------] [---------------------------------------------] 

Mindre amputat-
ion 

Icke-dödlig [-------------] [---------------------------------------------] 

Underhåll [-------------] [---------------------------------------------] 

Större amputat-
ion 

Icke-dödlig [-------------] [---------------------------------------------] 

Underhåll [-------------] [---------------------------------------------] 

DKA [-------------] [---------------------------------------------] 

Hypoglykemi 
symtomatisk [-------------] [---------------------------------------------] 

svår [-------------] [---------------------------------------------] 

Urinvägsinfektion [-------------] 
[---------------------------------------------] 

Gynekologisk infektion  [-------------] 

 
Att avsluta första linjens behandling, till exempel genom att sluta behandlas med Forxiga 5 mg 
som tillägg till insulin, och påbörja andra linjens behandling (enbart behandlas med insulin), 
antar företaget inte har någon ytterligare påverkan på vårdkostnader. Därtill antar företaget 
årliga läkemedelskostnader för underhållsbehandling av de patienter som har fått hyperlipi-
demi (298 kr), hypertension (242 kr) eller hjärtsvikt (294 kr). 

 

Företaget har inte inkluderat indirekta kostnader i sina analyser.  
 

TLV:s bedömning: Då Forxiga 5 mg är en kontinuerlig behandling bedömer TLV att det är 
är rimligt att läkemedelskostnaden per dag som används i företagets analys är baserad på den 
större förpackningen.  
 
TLV bedömer att kostnaden för användning när patienter med typ 2-diabetes tar två tabletter 
av Forxiga 5 mg per dag istället för en tablett av Forxiga 10 mg inte är rimlig.   
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TLV bedömer att relevanta kostnader är inkluderade i analysen. Vidare bedömer TLV att före-
tagets vårdkostnader som hämtas från svenska data väl representerar kostnader som uppstår 
vid diabetesrelaterade komplikationer. 
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4 Resultat 

Företaget uppskattar att kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår för att behandla pa-
tienter med typ 1-diabetes med Forxiga 5 mg, som tillägg till insulin, jämfört med ingen till-
äggsbehandling till insulin, uppgår till cirka 61 000 kronor. TLV bedömer att företagets 
uppskattning är rimlig men redovisar två känslighetsanalyser där effekten av Forxiga 5 mg va-
rieras.  
 
Företaget har inte kommit in med underlag som kvantifierar nyttan med Forxiga 5 mg i för-
hållande till dess kostnader för patienter med typ 2-diabetes. För patienter med typ 2-diabetes 
finns Forxiga 10 mg inom förmånerna, till samma läkemedelskostnad per dag som behandling 
med Forxiga 5 mg har vid rekommenderad dos för patienter med typ 1-diabetes.  

4.1 Företagets grundscenario 

 

Följande antaganden är centrala i företagets grundscenario: 

• Livstidsperspektiv 

• Effektfördel för Forxiga 5 mg på förändring i HbA1c och vikt 

• Inga indirekta kostnader inkluderade 

• Kostnader och effekt diskonteras med tre procent 

 

I företagets grundscenario uppgår kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår av att be-
handla patienter med typ 1-diabetes med Forxiga som tillägg till insulin, till cirka 61 000 kro-
nor, se Tabell 10. 
 
Tabell 10 Resultat i företagets grundscenario 

 
Forxiga 5 mg som till-

lägg till insulin 
Ingen tilläggs- 

behandling till insulin 
Skillnad 

Läkemedelskostnad 188 113 kr 113 688 kr 74 425 kr 

Sjukvårdskostnader 412 435 kr 465 531 kr -53 097 kr 

    

Kostnader, totalt 600 548 kr 579 219 kr 21 329 kr 

    

Levnadsår 16,01 15,81 0,21 

Kvalitetsjusterat levnadsår 11,77 11,41 0,36 

    

Kostnad per vunnet levnadsår  104 053 kr 

Kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår  60 530 kr 

 

Företaget har utfört en probabilistisk känslighetsanalys med syfte att säkerställa kostnadsef-
fektiviteten av företagets grundscenario och visa sannolikheten att grundscenariot befinner sig 
inom ramen för betalningsviljan. Företaget använde 500 000 kronor per vunnet kvalitetsju-
sterat levnadsår som tröskelvärde för betalningsvilja. Sannolikheten att resultatet av Forxiga 5 
mg, som tillägg till insulin, jämfört med ingen tilläggsbehandling till insulin befinner sig under 
ett tröskelvärde om 500 000 kronor per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår uppgår till cirka 90 
procent.  
 
Därtill har företaget utfört ett antal deterministiska känslighetsanalyser där en parameter har 
ändrats åt gången i syfte att se vilka parametrar företagets hälsoekonomiska analys är känslig 
för. I Tabell 11 nedan presenteras resultaten i företagets känslighetsanalyser. Företagets modell 
är känslig för antaganden gällande tidshorisont, förändring i HbA1c samt skillnad i svåra hy-
poglykemiska händelser. I samtliga av företagets analyser ger behandling med Forxiga 5 mg, 
som tillägg till insulin, upphov till högre kostnader och något fler kvalitetsjusterade levnadsår 
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jämfört med ingen tilläggsbehandling till insulin. Den av företagets analyser som har störst 
inverkan på resultatet är en förändring av tidshorisont, från 80 till 10 år. I ingen av företagets 
analyser överstiger kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår 140 000 kronor.  
 
Tabell 11 Företagets känslighetsanalyser 

 

TLV har bett företaget komplettera sina analyser med tre känslighetsanalyser, två i syfte att 
testa modellens känslighet om det inte var någon skillnad i effekt på HbA1c eller vikt mellan 
Forxiga 5 jämfört med ingen tilläggsbehandling till insulin, samt en där livskvalitetsvikten vid 
baslinjen är beräknad med Dolans tariff. Se Tabell 12 för resultat. Av dessa tre parametrar har 
effekten på HbA1c störst påverkan på resultatet, utan en sådan effektfördel uppgår kostnaden 
per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår till 275 000 kronor. En analys där effektfördelen för 
Forxiga 5 mg på HbA1c avtar efter hand skulle inte ge upphov till en kostnad per vunnet kvali-
tetsjusterat levnadsår som överstiger den där ingen effektskillnad antas mellan Forxiga 5 mg, 
som tillägg till insulin, och jämförelsearmen.  
  

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

Diskontering 
0 % 33 766 kr  0,62 54 156 kr  

5 % 17 587 kr  0,26 68 190 kr  

Tidshorisont 
40 år 19 495 kr  0,32 61 137 kr  

10 år 12 399 kr  0,09 134 238 kr  

Ålder 
52,4 år 19 809 kr  0,32 62 449 kr 

42,4 år 22 996 kr  0,39 58 744 kr  

Andel kvinnor 
100 % 23 493 kr  0,38 62 405 kr  

0 % 22 414 kr  0,36 62 100 kr  

Andel rökare 
100 % 20 608 kr  0,34 59 764 kr  

0 % 22 107 kr  0,36 60 895 kr  

HbA1c 
+ 15 % 17 260 kr  0,36 47 496 kr  

- 15 % 26 861 kr  0,30 89 096 kr  

Total kolesterol 
+ 15 % 19 652 kr  0,33 58 662 kr  

- 15 % 20 625 kr  0,33 63 367 kr  

HDL kolesterol 
+ 15 % 21 466 kr  0,35 61 643 kr  

- 15 % 17 920 kr  0,32 55 263 kr  

Systoliskt blodtryck (mmHg) 
+ 15 % 18 837 kr  0,33 57 880 kr  

- 15 % 22 692 kr  0,33 67 743 kr  

Diastoliskt blodtryck (mmHg) 
+ 15 % 19 777 kr  0,37 54 049 kr  

- 15 % 22 436 kr  0,35 63 781 kr  

Vikt (kg) 
+ 15 % 21 003 kr  0,35 59 390 kr  

- 15 % 23 779 kr  0,35 67 238 kr  

Behandlingseffekt (HbA1c i %) 
+ 15 % 18 089 kr  0,37 48 793 kr  

- 15 % 22 612 kr  0,32 69 688 kr  

Behandlingseffekt (vikt i kg) 
+ 15 % 21 287 kr  0,37 57 896 kr  

- 15 % 22 395 kr  0,34 65 940 kr  

Relativ skillnad i icke-allvarliga  
hypoglyemiska händelser  

+ 15 % 21 841 kr  0,35 61 798 kr  

- 15 % 21 841 kr  0,35 61 717 kr  

Relativ skillnad i svåra  
hypoglykemiska händelser 

+ 15 % 14 350 kr  0,36 40 343 kr  

- 15 % 29 332 kr  0,35 83 423 kr  

Biverkningar 
+ 15 % 21 793 kr  0,34 63 662 kr  

- 15 % 19 549 kr  0,34 57 700 kr  

Kostnad för diabetesrelaterad 
händelse 

+ 15 % 21 801 kr  0,35 61 645 kr  

- 15 % 21 881 kr  0,35 61 872 kr  

Liskvalitetsvikt baslinje 
+ 15 % 21 841 kr  0,38 57 411 kr  

- 15 % 21 841 kr  0,33 67 020 kr  

Livskvalitetsförlust vid händelse 
+ 15 % 21 841 kr  0,36 61 114 kr  

- 15 % 21 841 kr  0,35 62 417 kr  

BMI-relaterad livskvalitet 
+ 15 % 21 841 kr  0,37 59 402 kr  

- 15 % 21 841 kr  0,34 64 309 kr  
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Tabell 12 TLV:s känslighetsanalyser 

 

TLV bedömer att det råder en osäkerhet i Forxiga 5 mg kvarstående effektfördel på HbA1c och 
vikt. I företagets grundscenario pågår dessa så länge patienterna behandlas. TLV redovisar 
därför två konservativa analyser, en där Forxiga 5 mg inte har någon effektfördel på HbA1c och 
en utan effektfördel avseende vikt. Forxiga 5 mg har, även med konservativa antaganden, en 
kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår som understiger den TLV tidigare accepterat 
för sjukdomar med en medelhög svårighetsgrad.   
 
TLV bedömer att det råder låg osäkerhet i bedömningen att Forxiga 5 mg uppfyller 15 § för-
månslagen för patienter med typ 1-diabetes och BMI ≥ 27 kg/m2, som ett komplement till in-
sulin.  

4.2 Budgetpåverkan 

Företaget uppskattar att det finns cirka 45 000 vuxna patienter med typ 1-diabetes i Sverige 
idag. Enligt det norska diabetesregistret är det cirka [---] procent av den vuxna diabetespopu-
lationen som uppfyller kriterierna BMI ≥ 27, HbA1c ≥ 7,5% och eGFR>60 ml per min. Företa-
get anser det spegla den patientpopulation som ryms inom indikationen för Forxiga 5 mg. 
Därtill ska patienten ha låg risk för DKA vilket företaget, baserat på data från norska och 
danska diabetesregistret, uppskattar till cirka [-----------] procent av den totala typ 1-diabetes 
populationen. Detta motsvarar [--------------] patienter.  
 
Företaget antar sedan att cirka [-------------------------------] kan bli aktuella för behandling. 
Dels eftersom det är första gången ett läkemedel (som är inte är ett insulin) godkänns som 
tilläggsbehandling för typ 1-diabetes och dels då patienten behöver vara noga med både in-
sulindoser såväl som att mäta ketonkroppar vid rekommendation. Företaget menar att det där-
för är troligt att [----------------] procent kommer att behandlas med Forxiga 5 mg. Om [-----] 
procent av dessa [-----------] patienter är följsamma till behandling skulle det innebära att cirka 
[----------] patienter faktiskt skulle behandlas med Forxiga 5 mg.  
 
Baserat på ovanstående resonemang om antalet patienter med diabetes typ 1 uppskattar före-
taget sin fullskaliga försäljning till cirka [-------------------] kronor (AUP).  
 
Enligt EUnetHTA:s utvärdering av Zynquista uppges att olika tilläggsbehandlingar till insulin 
ges till ungefär 4,5 procent av patienter med typ 1-diabetes (utanför indikation), baserat på 
data från Nationella Diabetesregistret [4].  
 
TLV:s diskussion 
Då Forxiga 5 mg är den första SGLT2-hämmaren med indikation för typ 1-diabetes, som tillägg 
till insulin, bedömer TLV att Forxiga 5 mg kan ge upphov till en budgetpåverkan.  
 
TLV anser att företagets resonemang om antalet vuxna typ 1-patienter som omfattas av indi-
kationen för Forxiga 5 mg är rimligt. Om samtliga av dessa, det vill säga [--------] patienter [--

Känslighetsanalyser 

Forxiga 5 mg 
(Värde i företa-
gets grundsce-

nario) 
Värde i känslig-

hetsanalys 

Ingen tilläggs- 
behandling till insulin 

(Värde i företagets  
grundscenario) 

Värde i känslighetsanalys 

Kostnad/QALY 

Företagets grundscenario 60 530 kr 

Ingen effektskillnad 
mellan Forxiga 5 mg 
och jämförelsearmen 

HbA1c (-0,26) 
0,00 

(0,08) 
0,00 

275 233 kr 

Vikt (-3,15) 
0,00 

(0,45) 
0,00 

96 657 kr 

Livskvalitetsvikt vid 
baslinjen 

Dolan et al. (0,895) 
0,796 

64 229 kr 
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--------------------------] skulle behandlas med Forxiga 5 mg uppgår den maximala budgetpå-
verkan till cirka [--------------------------] kronor. TLV bedömer att antalet patienter som kom-
mer bli aktuella för behandling med Forxiga 5 mg är färre än så, delvis på grund av den förhöjda 
risken för DKA.  
 
Om de 4,5 procent av patienter med typ 1-diabetes som idag får tilläggsbehandling utanför 
godkänd indikation istället skulle förskrivas Forxiga 5 mg, skulle den fullskaliga försäljningen 
uppgå till drygt tio miljoner kronor. Vidare bedömer TLV att det är troligt att andelen patienter 
som förskrivs en tilläggsbehandling till insulin ökar när det finns ett godkänt läkemedel för 
indikationen. 
 
TLV:s bedömning:  
TLV bedömer att den totala budgetpåverkan som Forxiga 5 mg maximalt kan utgöra uppgår 
till cirka [------------------] kronor.  

4.3 Samlad bedömning av resultaten 

I företagets grundscenario, på vuxna patienter med typ 1-diabetes och ett BMI på 27 kg/m2 

eller över, uppgår kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår av att behandla med 
Forxiga 5 mg, som tillägg till insulin, jämfört med ingen tilläggsbehandling till insulin, till 
cirka 61 000 kronor.  
 
TLV bedömer att det råder en osäkerhet i den kvarstående effektfördelen över hela tidshori-
sonten på HbA1c och vikt för Forxiga 5 mg. TLV redovisar därför två konservativa analyser 
när ingen effektfördel på HbA1c, respektive vikt, antas. Forxiga 5 mg har, även med konser-
vativa antaganden, en kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår som understiger den 
TLV tidigare accepterat för sjukdomar med en medelhög svårighetsgrad.   
 
Företaget har inte kommit in med något underlag som kvantifierar nyttan med Forxiga 5 mg i 
relation till dess kostnader för patienter med typ 2-diabetes. Att behandla patienter med typ 
2-diabetes med Forxiga 5 mg istället för Forxiga 10 mg genererar dubbla läkemedelskostna-
der per dag. TLV finner därför skäl att begränsa subventionen av Forxiga 5 mg till patienter 
med typ 1-diabetes.   
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5 Subvention och prisnivåer i andra länder 

5.1 Utvärdering från myndigheter i andra länder 

National Institute of Health and Care Excellence, NICE, England publicerade sin rekommen-
dation den 28 augusti 2019. Av denna framgår att Forxiga 5 mg rekommenderas till vuxna med 
typ 1-diabetes med ett BMI ≥ 27 kg/m2, när enbart insulin inte ger tillräcklig glykemisk kon-
troll, trots optimal insulinbehandling, endast om: 
 

• Patienten får en insulindos som överstiger 0,5 enheter/kg kroppsvikt och dag, 

• Patienten har genomgått ett kvalitetssäkrat utbildningsprogram med information om 
DKA, till exempel 

o Kännetecken för riskfaktorer och symtom 
o Hur och när ketonnivåer ska mätas 

• Behandling påbörjas och övervakas av en specialist inom endokrinologi och diabetes  

 
Scottish Medicines Consortium, SMC, publicerade sin rekommendation den 9 september 
2019.  Av denna framgår att Forxiga 5 mg rekommenderas till vuxna med typ 1-diabetes med 
ett BMI ≥ 27 kg/m2, när enbart insulin inte ger tillräcklig glykemisk kontroll, trots optimal 
insulinbehandling.  

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 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. 
 
Tabell 13 Företagets uppgifter om subvention och pris i andra länder 26 augusti 2019 

 

 
 
Uppgifterna i tabellen har belagts med sekretess och stöd av 30 kap 23 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 
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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: 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. 

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. 

6.3 Praxis 

TLV beslutade i juni 2013 att Forxiga 10 mg (dnr 4080/2012), med indikation för behandling 
av typ 2-diabetes hos vuxna, ska ingå i läkemedelsförmånerna med begränsning som tillägg till 
behandling med metformin. Som skäl för beslutet angavs i huvudsak följande. Företaget hade 
visat att läkemedlet inte har sämre effekt avseende sänkning av HbA1c än sulfonureider (SU) 
och bättre effekt än placebo då Forxiga jämfördes som tillägg till ett flertal andra antidiabe-
tika. I den direkt jämförande studien mot SU var viktminskningen signifikant större för pati-
enterna i Forxigagruppen. Forxiga har inte studerats i någon direkt jämförande studie vid 
indikationen monoterapi och företaget lämnade inte in någon hälsoekonomisk analys för den 
delen. TLV kunde därför inte bedöma kostnadseffektiviteten vid monoterapi med Forxiga 
varför Forxiga inte kunde beviljas generell subvention. För den del av indikationen som avsåg 
tilläggsbehandling kom företaget in med ett hälsoekonomiskt underlag där Forxiga som till-
lägg till behandling med metformin jämfördes med SU som tillägg till behandling med met-
formin, med en kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår som var cirka 60 000 kronor. TLV 
bedömde sammantaget att företaget visat att Forxiga är kostnadseffektivt i jämförelse med 
SU som tillägg till metformin.   
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7 Sammanvägning 

Diabetes innebär en kroniskt förhöjd nivå av blodsocker, så kallad hyperglykemi. Sjukdomen 
orsakas av att kroppen saknar eller har nedsatt förmåga att bilda insulin, eller att kroppens 
känslighet för insulin är nedsatt. 
 
Typ 1-diabetes innebär att kroppen förlorar sin förmåga att producera insulin och den bakom-
liggande orsaken är vanligen att kroppens immunförsvar angriper de insulinproducerande cel-
lerna (de Langerhanska öarna) i bukspottskörteln. Typ 1-diabetes är oberoende av 
livsstilsfaktorer. 
 
Forxiga innehåller den aktiva substansen dapagliflozin, en SGLT2-hämmare. SGLT2 är en vik-
tig transportör för återupptag av glukos från njuren tillbaka till blodet. Hämningen leder till 
reducerade plasmaglukosnivåer både vid fasta och efter måltid genom att öka utsöndringen av 
glukos via urinen. 
 
Forxiga, som finns i styrkorna 5 och 10 mg, är avsett för vuxna för behandling av otillräckligt 
kontrollerad diabetes mellitus typ 2 som ett komplement till diet och motion 

- som monoterapi när metformin inte anses lämplig på grund av intolerans. 
- som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes mellitus typ 2. 
 

Endast Forxiga 5 mg är även avsett som ett komplement till insulin hos vuxna patienter med 
diabetes mellitus typ 1 med BMI ≥ 27 kg/m2, när enbart insulin inte ger tillräcklig glykemisk 
kontroll trots optimal insulinbehandling. 
 
Forxiga 10 mg omfattas sedan 21 juni 2013 av subventionen för behandling av otillräckligt kon-
trollerad diabetes mellitus typ 2 som ett komplement till diet och motion, för att förbättra gly-
kemisk kontroll, som monoterapi när metformin inte anses lämplig på grund av intolerans, 
som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes mellitus typ 2. Subventionen är 
begränsad som tillägg till behandling med metformin.  

Rekommenderad dos till patienter med diabetes mellitus typ 1 är 5 mg dapagliflozin en gång 
dagligen. Dapagliflozin ska endast ges som ett komplement till insulin. Till patienter med dia-
betes mellitus typ 2 är rekommenderad dos är 10 mg dapagliflozin en gång dagligen. 
 
Diabetes är en livslång sjukdom som förvärras över tid. Bristfällig behandling kan ge svåra 
komplikationer och leda till förtidig död. Insulinbehandling innebär en viss påverkan på livs-
kvalitet i och med att distributionen sker genom regelbundna injektioner, alternativt via insu-
linpump. För patienter med typ 1-diabetes, vilka inte fått tillräcklig glykemisk kontroll trots 
optimal insulinbehandling, bedömer TLV att svårighetgraden på gruppnivå är medelhög. 
 
TLV bedömer, i likhet med företaget, att relevant jämförelsealternativ till Forxiga 5 mg, i tillägg 
till insulinbehandling, för patienter med diabetes mellitus typ 1 är ingen tilläggsbehandling till 
insulin. Ingen tilläggsbehandling till insulin är standardbehandling för dessa patienter i Sve-
rige idag. 
 
I de kliniska studier som ligger till grund för godkännandet leder behandling med dapagli-
flozin, i tillägg till insulin, till en reduktion av HbA1c och kroppsvikt och även reducerade in-
sulindoser jämfört med ingen tilläggsbehandling till insulin. I de kliniska studierna leder 
behandling med dapagliflozin inte till fler fall av allvarlig hypoglykemi, dock till en ökad risk 
för diabetes ketoacidos, DKA, som bedöms vara en allvarlig biverkan. Med anledning av detta 
bör behandling med Forxiga 5 mg endast förskrivas av specialister till patienter som är moti-
verade att regelbundet kontrollera ketoner och som kan tillgodogöra sig information om risk-
faktorer för och symtom på DKA. 
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Företaget ansöker om ett pris per förpackning om 28 tabletter på 421,63 kronor (AUP). För 
förpackningen med 98 tabletter ansöker företaget om ett pris på 1 375,01 kronor (AUP). Läke-
medelskostnaden per dag, baserat på rekommenderad dos från produktresumén och den 
större förpackningen, uppgår till 14,03 kronor (AUP). Ansökt pris för Forxiga 5 mg är det-
samma som redan fastställt pris för Forxiga 10 mg.   
 
Rekommenderad dos för behandling med Forxiga skiljer sig mellan patienter med typ 1-dia-
betes och typ 2. Detta innebär att om patienter med typ 2-diabetes tar två tabletter av Forxiga 
5 mg istället för en tablett av Forxiga 10 mg dagligen skulle läkemedelskostnaden per dag bli 
dubbelt så hög. TLV bedömer att kostnaden för en sådan användning av Forxiga 5 mg inte är 
rimlig.  
 
Företaget har endast kommit in med underlag som avser vuxna patienter med typ 1-diabetes. 
Underlaget består av en hälsoekonomisk analys baserad på en mikrosimuleringsmodell, som 
jämför Forxiga 5 mg som tillägg till insulin, med ingen tilläggsbehandling till insulin för pati-
enter med typ 1-diabetes och ett BMI på 27 kg/m2 eller över.  
 
I företagets grundscenario leder behandling med Forxiga 5 mg som tillägg till insulin till en 
kostnad per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår på cirka 61 000 kronor. TLV bedömer att före-
tagets uppskattning är rimlig men att det råder osäkerhet i Forxiga 5 mg kvarstående effekt-
fördel på HbA1c och vikt som i företagets grundscenario pågår så länge patienterna behandlas. 
TLV redovisar två känslighetsanalyser där effekten av Forxiga 5 mg varieras. Även med kon-
servativa antaganden understiger kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår den TLV 
tidigare accepterat för sjukdomar med en medelhög svårighetsgrad.    
 
Sammantaget bedömer TLV att kriterierna i 15 § förmånslagen är uppfyllda endast om sub-
ventionen, med stöd av 11 § förmånslagen, begränsas till att endast omfatta vuxna för be-
handling av diabetes mellitus typ 1 som ett komplement till insulin till patienter med BMI ≥ 
27 kg/m2, när enbart optimal insulinbehandling inte ger tillräcklig glykemisk kontroll.  
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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. 


