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*Et metodevarsel er en kort beskrivelse av en legemiddelindikasjon (metode) på et tidlig tidspunkt, og oppdateres ikke 
regelmessig. Det kan tilkomme endringer i regulatorisk status og godkjent indikasjonsordlyd. For informasjon om endringer, se 
Legemiddelsøk.no.  
 

 

Metodevarsel for legemiddel 

1. Status og oppsummering 

Dapagliflozin (Forxiga) til behandling av kronisk hjertesvikt med bevart 
ejeksjonsfraksjon hos voksne 
1.1 Oppsummering* 
 
Metoden omfatter en indikasjonsutvidelse (1). Metoden har foreløpig ikke MT i Norge, EU eller USA, men er under vurdering hos Det 
europeiske legemiddelkontoret (EMA). 

1.2 Kort om metoden 1.3 Metodetype 1.5 Finansieringsansvar 1.6 Fagområde 

ATC-kode: A10BK01 
 
Virkestoffnavn:  
dapagliflozin 
 
Handelsnavn: Forxiga 
 
Legemiddelform:  
tabletter, filmdrasjerte 
 
MT-søker/innehaver: 
AstraZeneca AB (1)  

☒ Legemiddel 

☐ Annet 

 

☐ Spesialisthelsetjenesten 

☒ Folketrygd: blåresept 

☐ Kommune 

☐ Annet: 

Hjerte- og karsykdommer 

1.4 Tag (merknad) 
☐ Vaksine 

☐ Avansert terapi (gen-/celleterapi) 

☐ Medisinsk stråling 

☐ Krever tilhørende diagnostikk eller 

medisinsk utstyr 

☐ Annet: 

 
 

1.7 Bestillingsanbefaling  1.8 Relevante vurderingselementer for en metodevurdering 
Metodevurderinger 

☐ Fullstendig metodevurdering  

☒ Hurtig metodevurdering (CUA) 

☐ Forenklet vurdering 

☐ Avvente bestilling 

☐ Ingen metodevurdering 

☐ Kan være egnet for FINOSE 

Kommentar: 
 

☒ Klinisk effekt relativ til komparator 

☒ Sikkerhet relativ til komparator 

☒ Kostnader / Ressursbruk 

☒ Kostnadseffektivitet 

☐ Juridiske konsekvenser 

☐ Etiske vurderinger 

☐ Organisatoriske konsekvenser  

☐ Annet 

 

Statens legemiddelverk er ansvarlig for å utarbeide metodevarsler. Metodevarsling skal sikre at nye og viktige metoder for norsk helsetjeneste blir identifisert og prioritert for 
metodevurdering. Et metodevarsel er ingen vurdering av metoden. Alle metodevarsler publiseres av Folkehelseinstituttet i MedNytt, som er Folkehelseinstituttets 
publiseringsplattform for metodevarsler. Metodevarsler som skal vurderes på nasjonalt nivå i Bestillerforum RHF til spesialisthelsetjenesten publiseres i tillegg på nyemetoder.no. 
For mer informasjon om identifikasjon av metoder, produksjon av metodevarsler og hvordan disse brukes, se Legemiddelverkets nettsider. 

2. Beskrivelse av metoden 
Sykdomsbeskrivelse og pasientgrunnlag 
Hjertesvikt er en tilstand der hjertet er svekket slik at evnen til å pumpe blodet rundt i kroppen er dårligere enn normalt. Det betyr at enkelte 
organ får redusert blodtilførsel. De mest typiske plagene som oppstår, er tung pust og nedsatt fysisk yteevne (2).  
 
Ejeksjonsfraksjon er et mål på hjertets pumpeevne og kan deles inn i tre kategorier:  
• Hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF): ejeksjonsfraksjon ≤ 40 %. Denne klassifiseringen kalles også systolisk hjertesvikt og 
innebærer nedsatt funksjon av venstre ventrikkel.  
• Hjertesvikt med mildt redusert ejeksjonsfraksjon 41–49 % (HFmrEF) 

https://www.legemiddelsok.no/
https://nyemetoder.no/
https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/metodevarsling
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• Hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon (HFpEF): ejeksjonsfraksjon ≥ 50 %. Denne klassifiseringen kalles også diastolisk hjertesvikt og er 
karakterisert av normal eller bare lett nedsatt funksjon av venstre ventrikkel og strukturell hjertesykdom. 
Symptombildet for disse tre typene hjertesvikt er det samme (3). Den vanligste årsaken til hjertesvikt er et gjennomgått hjerteinfarkt, men 
langvarig høyt blodtrykk, diabetes, infeksjoner og høyt alkoholforbruk kan også svekke hjertet (2). 
 
Sammenlignet med HFrEF, er pasienter med HFpEF ofte eldre, kvinner og har en historie med atrieflimmer og kronisk nyresykdom. 
Patofysiologien til de med HFpEF er også assosiert med ulike underliggende sykdommer, både andre kardiovaskulære og ikke-
kardiovaskulære sykdommer (3). 
 
Indikasjonsutvidelsen omfatter kun pasienter med hjertesvikt og EF >40 % (1). Befolkningsundersøkelsen fra Tromsø avdekket at for 
personer over 40 år var den alders standardiserte prevalensen av hjertesvikt 6.8 % for kvinner og 6.1% hos menn (4). Hvis en antar 
tilsvarende prevalens i resten av Norge kan det bety at opptil 175 000 personer lever med diagnosen hjertesvikt. Hos pasienter som hadde 
deres første poliklinikkbesøk i 2021, hadde 77 % HFrEF, 13 % HFmrEF og 10 % HFpEF. I en generell hjertesviktpopulasjon er det vanligvis 
omtrent like mange pasienter med redusert og bevart ejeksjonsfraksjon.  

Dagens behandling 
Klinisk praksis følger retningslinjer fra den europeiske hjerteforeningen (ESC: European Society of Cardiology). Det finnes per nå ingen 
behandling som reduserer sykeligheten eller dødeligheten hos pasienter med HFpEF. For denne pasientgruppen er sykehusinnleggelse og 
død oftere knyttet til sykdommer som ikke nødvendigvis er kardiovaskulære. Pasientene bør derfor undersøkes og behandles for de 
eventuelt andre underliggende sykdommene. Siden pasientene ofte er gamle og symptomatiske med lav livskvalitet, skal behandlingen 
etterstrebe å lette symptomer og øke pasientens velvære. Behandling med diuretika anbefales ved behov (3).  
 

Hos pasienter med HFmrEF anbefales diuretika ved behov. Selv om det ikke kan gis sterke anbefalinger om spesifikke behandlingsterapier 
for pasienter med HFmrEF kan behandling med ACE-hemmere, angiotensin-II-reseptorblokkere, betablokkere, aldosteron-reseptorblokkere 
og sakubitril/valsartan vurderes for å redusere risikoen for hospitalisering og død (3).  

Virkningsmekanisme  Dapagliflozin er en hemmer av natriumglukose-kotransportør 2 (SGLT2) som finnes i nyrene, og 

virker slik at nyrenes reabsorpsjon av glukose reduseres. Dette fører til renal glukoseutskillelse og 

en noe økt diurese (5). 

Tidligere godkjent indikasjon Forxiga (Dapagliflozin) er indisert til:  
- Voksne og barn 10 år og eldre til behandling av utilstrekkelig kontrollert diabetes type 2, 

som tillegg til diett og fysisk aktivitet. 
- Voksne for behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert 

ejeksjonsfraksjon. 
- Voksne for behandling av kronisk nyresykdom (6).  

Mulig indikasjon Til behandling av voksne med kronisk hjertesvikt og EF >40% (1). 

Kommentar fra FHI ved 
Companion Diagnostics  

☐ Metoden vil medføre bruk av ny diagnostisk metode (ny diagnostisk praksis) 

☐ Metoden vil ikke medføre bruk av ny diagnostisk metode (allerede etablert diagnostisk praksis) 

☐ Det er på nåværende tidspunkt uavklart om metoden vil medføre bruk av ny diagnostisk metode 

☒ Det er ikke vurdert om metoden vil medføre bruk av ny diagnostisk metode 

 
Kommentar fra FHI: 
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3. Dokumentasjonsgrunnlag 

3.1 Relevante og sentrale kliniske studier 

Populasjon 
(n = antall 
deltakere) 

Intervensjon Kontrollgruppe Hovedutfallsmål Studienummer, 
fase 

Tidsperspektiv 
resultater 

Voksne pasienter 
(≥40 år) med 
HFpEF (LVEF 
>40% og 
strukturell 
hjertesykdom) og 
NYHA klasse II-IV 
 
(N=6263) 

Dapagliflozin 10 
mg oralt én gang 
daglig 
 
+ 

 
Standard of Care 
(SoC)  

Placebo oralt én gang 
daglig 
 
+ 

 
Standard of Care (SoC) 

Primære: Tid til 
første hendelse av 
enten: 
kardiovaskulær 
død, innleggelse for 
hjertesvikt eller 
akutt hjertesvikt 
konsultasjon  
 
Sekundære 
utfallsmål:  
Totalt antall 
hjertesvikt 
hendelser og 
kardiovaskulære 
dødsfall, tid til 
kardiovaskulær død 
++ 

NCT03619213 
DELIVER  
fase III 

Avsluttet, 
Resultater foreligger  

3.2 Metodevurderinger og –varsel, nasjonalt og internasjonal  
 

Metodevurdering 
 

Det er identifisert en relevant ferdigstilt norsk metodevurdering av virkestoffet ved hjertesvikt med redusert 
ejeksjonsfraksjon (7). 

Metodevarsel 
 

Det foreligger minst et relevant norsk metodevarsel (8) for samme indikasjon, men annet virkestoff. 
 
Det foreligger minst et relevant internasjonalt metodevarsel (1, 9). 
 

  

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03619213
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT03619213?view=results
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DD.MM.ÅÅÅÅ Endret dokumentasjonsgrunnlag basert på nytt søk av DD.MM.ÅÅÅÅ 

DD.MM.ÅÅÅÅ Endret status for metoden 

*Et metodevarsel er en kort beskrivelse av en legemiddelindikasjon (metode) på et tidlig tidspunkt, og oppdateres ikke 
regelmessig. Det kan tilkomme endringer i regulatorisk status og godkjent indikasjonsordlyd. For informasjon om endringer, se 
Legemiddelsøk.no. Velg «endre dine søkeinnstillinger» for å inkludere ikke markedsførte legemidler. 
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