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Forord 
Statens legemiddelverk forvalter forskriften av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning av utgifter 
til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) § 2. Legemiddelverket vurderer, hvorvidt et 
legemiddel skal tas opp i blåreseptordningen (forhåndsgodkjent refusjon). Forskriften definerer tre 
prioriteringskriterier som alltid skal ligge til grunn ved vurdering av refusjonsverdighet av et 
legemiddel.  
 
Før det kan ytes stønad for et legemiddel etter blåreseptforskriften § 2 og § 3 skal Statens 
legemiddelverk gjennomføre en metodevurdering for å kartlegge nytte, ressursbruk og alvorlighet 
for den aktuelle bruken, jf. § 14-5. 
 
Nytten skal måles ved hvor mange gode leveår tiltaket i gjennomsnitt gir for pasienter i den aktuelle 
pasientgruppen sammenliknet med relevant behandlingspraksis. 
 
Ressursbruk inkluderer gjennomsnittlig legemiddelkostnad og øvrig ressursbruk i helse- og 
omsorgstjenesten, sammenliknet med relevant behandlingspraksis. 
 
Alvorlighet skal måles ved hvor mange gode leveår pasienter i den aktuelle gruppen i gjennomsnitt 
taper ved fravær av det tiltaket som vurderes. 
 
Refusjonsverdighet av et legemiddel vurderes på bakgrunn av innsendt dokumentasjon i henhold til 
de tre prioriteringskriterier. Legemiddelverket har veiledningsplikt. Bevisbyrden knyttet til 
dokumentasjon for effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet ligger alltid hos legemidlets 
rettighetshaver som sender inn nødvendig dokumentasjon til Statens legemiddelverk før 
metodevurdering etter §14-4 i legemiddelforskriften.  
 
Legemiddelverket vurderer hvert av de tre prioriteringskriteriene nytte, ressursbruk og alvorlighet. 
Herunder vurderes relativ effekt og merkostnad i forhold til relevant komparator. En kostnad-
effektbrøk beregnes vanligvis. Legemiddelverket gjør ikke en ny vurdering av nytte-risiko-balansen 
som er utredet i forbindelse med markedsføringstillatelsen. Informasjon om dette kan finnes hos 
EMA.  
 
Legemiddelverket vurderer det innsendte datagrunnlaget for alle viktige kliniske utfall, alvorlighet, 
angitt ressursbruk samt gitte forutsetninger for analysen, og de presenterte resultater. 
Legemiddelverket utfører vanligvis ikke egne helseøkonomiske analyser. Legemiddelverket kan ved 
behov innhente tilleggsopplysninger hos legemidlets rettighetsinnehaver eller på egen hånd søke 
etter oppdatert informasjon og foreta egne beregninger av kostnader og kostnadseffektivitet.  
 
Metodevurderingene av legemidler understøtter kvalifiserte beslutninger om eventuell innføring av 
legemidler på forhåndsgodkjent refusjon. Legemiddelverket har vedtaksmyndighet så lenge 
budsjettvirkningen ved innføring er under fullmaktsgrensen. 
 
Alle våre vurderinger publiseres etter at vedtaket er gjort gyldig og rapportene er tilgjengelig for 
allmennheten (www.legemiddelverket.no). 
 

  

http://www.legemiddelverket.no/
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Oppsummering 
 
Formål:  
Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for empagliflozin (Jardiance) etter blåreseptforskriften § 2. 
 
Bakgrunn 
Jardiance er et legemiddel til behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt (NYHA-klasse II-IV) med 
redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF). Nytte/risikoforholdet ved empagliflozin til behandling av HFrEF er 
dokumentert gjennom utstedelse av markedsføringstillatelse. Om lag 23 000 pasienter er aktuelle for 
behandling med Jardiance hvert år i Norge. Legemiddelverkets vurdering tar utgangspunkt i 
dokumentasjon innsendt av Boehringer Ingelheim. 
 
Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis 
Dokumentasjonen av effekt og sikkerhet for Jardiance som informerer denne metodevurderingen, er 
utelukkende hentet fra EMPEROR-Reduced-studien. EMPEROR-Reduced var en dobbeltblindet, 
randomisert placebokontrollert studie som inkluderte 3 730 pasienter med symptomatisk kronisk 
hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon. Studien hadde en median oppfølgingstid på 16 måneder. 
I EMPEROR-Reduced ble Jardiance eller placebo brukt i tillegg til standardbehandling. Standard 
hjertesviktbehandling som ble benyttet i EMPEROR-Reduced-studien er i samsvar med norsk klinisk 
praksis for denne pasientgruppen. 
 
Det primære utfallsmålet i EMPEROR-Reduced-studien var et sammensatt utfallsmål bestående av 
kardiovaskulær død og sykehusinnleggelse for hjertesvikt. I løpet av studien hadde 361 pasienter 
(19,4 %) som fikk Jardiance en hendelse relatert til det primære utfallsmålet, mens tilsvarende var 
462 pasienter (24,7 %) i placebogruppen. Dette gir en hasard ratio på 0,75; 95 % KI: [0,65, 0,85]; p < 
0,001. 
 
Dapagliflozin er relevant komparator for denne metodevurderingen. Den relative effekten av 
empagliflozin til dapagliflozin er vist gjennom indirekte sammenligning ved Bucher metoden og en 
matching-adjusted indirect comparison (MAIC). Samlet sett har Legemiddelverket ikke identifisert 
noen konsistente forskjeller i effekt mellom empagliflozin og dapagliflozin. 
 
Langvarighet 
Legemiddelverket mener at symptomatisk kronisk hjertesvikt oppfyller krav om langvarig behandling 
i blåreseptforskriften. 
 
Alvorlighet og helsetap 
Legemiddelverket vurderer at symptomatisk kronisk hjertesvikt oppfyller krav om alvorlighet i 
blåreseptforskriften. 
 
Alvorlighetsgraden kan påvirke om ressursbruken vurderes å stå i rimelig forhold til nytten av 
behandlingen. Legemiddelverket har tidligere beregnet at symptomatisk kronisk hjertesvikt for 
denne populasjonen behandlet med standard hjertesviktbehandling har et absolutt prognosetap 
(APT) på ca. 8 kvalitetsjusterte leveår (QALY) (1). 
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Kostnadseffektivitet 
Legemiddelverket har tidligere vurdert at Forxiga er kostnadseffektiv behandling for voksne med 
HFrEF (1). Boehringer Ingelheim har sendt inn en kostnadsminimeringsanalyse av Jardiance vs. 
Forxiga. Analysen konkluderer med at Jardiance er kostnadseffektiv behandling til den samme 
populasjonen, forutsatt at Jardiance og Forxiga har lik effekt og pris.  
 
Legemiddelverkets totalvurdering 
Legemiddelverket mener at forskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.  
 
Legemiddelverket mener at ressursbruken ved behandling med Jardiance står i et rimelig forhold til 
nytten hensyntatt tilstandens alvorlighet samt usikkerhet i analysen og budsjettvirkningene.  
 
Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett for å innføre Jardiance er sannsynligvis 
under Legemiddelverkets fullmaktsgrense.   
 
Vedtak:  
Legemiddelverket har vedtatt at Jardiance innvilges forhåndsgodkjent refusjon som følger: 
 
 

Refusjonsberettiget bruk: Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med 
ejeksjonsfraksjon (EF) mindre eller lik 40 % bestemt ved ekkokardiografi, angiografi, 
myokardscintigrafi, computertomografi (CT) eller magnettomografi (MR). 

Refusjonskoder: 

ICPC ICD 

Kode Tekst Vilkår Kode Tekst Vilkår 

K77 Hjertesvikt - I50 Hjertesvikt - 

Vilkår: - 
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3-siders sammendrag 
 
Metode 
Metodevurdering av legemiddelet Jardiance (empagliflozin) til behandling av symptomatisk kronisk 
hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon, HFrEF. Legemiddelverket har vurdert 
prioriteringskriteriene knyttet til nytte, ressursbruk og alvorlighet, samt usikkerhet i 
dokumentasjonen og budsjettkonsekvenser. Vurderingen tar utgangspunkt i dokumentasjon 
innsendt av Boehringer Ingelheim (BI). 
 
Pasientgrunnlag i Norge 
Legemiddelverket har lagt til grunn anslag om prevalens av hjertesvikt på ca. 2,4 % av den norske 
befolkningen og estimerer en prevalens på ca. 122 000 pasienter i år 2025. Omtrent 23 000 av disse 
ventes å være symptomatiske HFrEF-pasienter aktuelle for behandling med en SGLT2-hemmer. 
 
Langvarighet 
Tilstanden er kronisk. Det er behov for behandling over en langvarig periode. 
 
Alvorlighet og prognosetap 
Legemiddelverket vurderer at hjertesvikt oppfyller krav om alvorlighet i blåreseptforskriften. 
 
BI har levert inn en kostnadsminimeringsanalyse, som forutsetter lik effekt, og samtidig ikke høyere 
kostnader enn komparator. Det er derfor ikke utført beregninger av alvorlighetsgrad i denne 
metodevurderingen. Legemiddelverket har tidligere beregnet at symptomatisk kronisk hjertesvikt for 
denne populasjonen behandlet med standardbehandling har et absolutt prognosetap (APT) på ca. 8 
QALY. 
 
Behandling i norsk klinisk praksis 
Behandling av kronisk hjertesvikt er en kombinasjon av livsstilsendringer og legemiddelbehandling. 
Det finnes ikke nasjonale retningslinjer, men de internasjonale retningslinjene fra ESC legger føring 
for legemiddelbehandlingen i Norge. Behandlingen består av ulike medisiner som reduserer 
belastningen på hjertet, og inkluderer vanndrivende (diuretika), betablokkere og hjerteavlastende 
(ACE-hemmere, ARB, ARNI1) medisiner. ACE-hemmer i kombinasjon med betablokker og diuretika 
utgjør grunnbehandlingen for de fleste pasientene. 
 
Effektdokumentasjon i henhold til norsk klinisk praksis 
Dokumentasjon av effekt og sikkerhet for SGLT2-hemmeren empagliflozin som informerer denne 
metodevurderingen, er utelukkende hentet fra EMPEROR-Reduced-studien. EMPEROR-Reduced var 
en internasjonal, multisenter, fase III, dobbeltblindet, randomisert placebokontrollert studie som 
inkluderte 3 730 pasienter med HFrEF og symptomer forenlig med NYHA-klasse II-IV. Studien hadde 
en median oppfølgingstid på 16 måneder. I EMPEROR-Reduced ble empagliflozin eller placebo brukt i 
tillegg til standardbehandling. Standard hjertesviktbehandling i EMPEROR-Reduced-studien er i 
samsvar med norsk klinisk praksis for denne pasientgruppen. 
 
Det primære utfallsmålet i EMPEROR-Reduced-studien var et sammensatt utfallsmål bestående av 
kardiovaskulær død og sykehusinnleggelse for hjertesvikt. I løpet av studien hadde 361 pasienter 
(19,4 %) som fikk Jardiance en hendelse relatert til det primære utfallsmålet, mens tilsvarende var 

 
1 Forkortelser: ACE-hemmer= hemmer av angiotensinkonverterende enzym, ARB = angiotensin I-
reseptorblokker, ARNI = angiotensinreseptor-neprilysin hemmer, SGLT2 – natriumglukosekotransportør-2  
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462 pasienter (24,7 %) i placebogruppen (hasard ratio (HR) 0,75; 95 % KI: [0,65 - 0,85]; p < 0,001). 
Effekten var overveiende konsistent på tvers av subgrupper. 
 
Dapagliflozin er relevant komparator for denne metodevurderingen. Den relative effekten av 
empagliflozin til dapagliflozin er vist gjennom indirekte sammenligning ved Bucher metoden og en 
matching-adjusted indirect comparison (MAIC). Samlet sett har Legemiddelverket ikke identifisert 
noen konsistente forskjeller i effekt mellom empagliflozin og dapagliflozin. 
 
 
Sikkerhet 
Den hyppigst rapporterte bivirkningen i EMPEROR-Reduced-studien var hypovolemi. Det er godt 
samsvar mellom bivirkningene rapportert i denne studien og EMAs vurdering av sikkerhetsprofilen 
for empagliflozin.  
 
Legemiddelverket mener at data for effekt og sikkerhet fra EMPEROR-Reduced er godt egnet for 
metodevurderingen. Tilgjengelige sikkerhetsdata indikerer sammenfallende type bivirkninger og 
tilsvarende bivirkningsfrekvens for empagliflozin og dapagliflozin. 
 
Kostnadseffektivitet  
Legemiddelverket har tidligere vurdert at dapagliflozin er kostnadseffektiv behandling for voksne 
med HFrEF (1). Boehringer Ingelheim har sendt inn en kostnadsminimeringsanalyse av Jardiance 
(empagliflozin) vs. Forxiga (dapagliflozin). Den indirekte sammenligningen av relativ effekt viser at 
det ikke er konsistente forskjeller i effekten mellom empagliflozin og dapagliflozin. Forutsetningen 
for en kostnadsminimeringsanalyse er dermed til stede. Empagliflozin antas å være kostnadseffektiv 
ved behandling av HFrEF forutsatt er prisen er lik eller lavere enn komparator.   
 
Budsjettkonsekvenser 
Legemiddelverket mener at innvilgelse av forhåndsgodkjent refusjon for empagliflozin ikke vil 
medføre en økning i antall pasienter som behandles med SGLT2-hemmere for HFrEF i forhold til det 
som er beregnet for dapagliflozin, som omfattet hele den aktuelle hjertesviktpopulasjonen på 
gruppenivå. Innføring av Jardiance til behandling av HFrEF vil ikke føre til vesentlige merutgifter for 
folketrygdens legemiddelbudsjett. 
 
Legemiddelverkets totalvurdering  
Legemiddelverket mener at forskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.  
 
Legemiddelverket mener at ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten hensyntatt tilstandens 
alvorlighet samt usikkerhet i analysen og budsjettvirkningene.  
 
Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett ved å innføre Jardiance er beregnet å være 
under Legemiddelverkets fullmaktsgrense.   
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ACE Angiotensinkonverterende enzym («angiotensin converting enzyme») 

AF Atrieflimmer og -flutter  
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ARNI Angiotensinreseptor-neprilysin inhibitor kombinasjon 

AUP Apotekenes utsalgspris 

BI Boehringer Ingelheim  
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CEC Uavhengig medisinsk komité («Clinical Event Committee») 

CV Kardiovaskulær («Cardiovascular») 

EF Ejeksjonsfraksjon 
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EMA Det europeiske legemiddelkontoret («European Medicines Agency») 
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Fraction») 
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MAIC Populasjonsjustert indirekte sammenligning («Matching-Adjusted Indirect Comparison») 

MH-OR Mantel-Haenszel odds ratio 
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NT-
proBNP 

N-terminal pro-B type natriuretisk peptid 
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1 Bakgrunn 

 Problemstilling 
Denne metodevurderingen omfatter empagliflozin (Jardiance) som tilleggsbehandling til dagens 
standardbehandling for behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt hos pasienter med nedsatt 
pumpefunksjon (HFrEF). I 2020 ble dapagliflozin, som første legemiddel i klassen SGLT2-hemmere, 
godkjent av det europeiske legemiddelkontoret (EMA) til behandling av hjertesvikt med følgende 
indikasjon: «Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos 
voksne», og i mai 2021 fikk dapagliflozin (Forxiga) forhåndsgodkjent refusjon etter 
blåreseptforskriften §2. I juni 2021 fikk empagliflozin godkjent den samme indikasjonen som 
dapagliflozin (2). Denne metodevurderingen tar utgangspunkt i dokumentasjon innsendt av 
Boehringer Ingelheim (BI). Den innsendte helseøkonomiske analysen er en 
kostnadsminimeringsanalyse der effekt, sikkerhet og kostnader ved behandling med empagliflozin 
sammenlignes med dapagliflozin. 

 Hjertesvikt 
Hjertesvikt er en betegnelse på et klinisk syndrom hvor hjertet er svekket og ikke i stand til å pumpe 
blod rundt i kroppen i tilstrekkelig grad (3). Koronarsykdom og høyt blodtrykk forårsaker 75-80 % av 
all hjertesvikt, mens klaffefeil, hjerterytmeforstyrrelser og skade på hjertet som følge av diabetes, 
alkoholforbruk eller infeksjon er andre viktige årsaker (4). Typiske symptomer på hjertesvikt er tung 
pust og økt tretthet. Perifere ødemer er heller ikke uvanlig. I tillegg fører overbelastningen av hjertet 
over tid til strukturelle forandringer i muskelen og vevet rundt. En mistanke om hjertesvikt baseres 
vanligvis på kliniske symptomer. I utredningen inngår blant annet elektrokardiogram (EKG), 
ekkokardiografi (hjerteultralyd), og måling av biokjemiske markører som BNP/NT-proBNP22. Dette er 
natriuretiske peptider som produseres i hjertet, skilles ut i blodbanen og fører blant annet til økt 
utskillelse av natrium (natriurese) og vann (diurese) med urinen. Nivåene av natriuretiske peptider 
stiger ved hjertesvikt, og en normal konsentrasjon hos en ubehandlet pasient (BNP < 35 pg/ml, 
NTproBNP < 125 pg/ml) tilsier lav sannsynlighet for hjertesvikt. 
 
Det kliniske bildet ved hjertesvikt avhenger av årsaken til svikten, hvilke kompensasjonsmekanismer 
som er aktivert, og hvilke strukturelle endringer som har oppstått i hjertet og perifert vev. Hjertesvikt 
klassifiseres etter alvorlighet av symptomer ut fra kriterier utarbeidet av New York Heart Association 
(NYHA, se Tabell 3), og etter om venstre ventrikkels funksjon er bevart eller ikke (Tabell 4). Basert på 
venstre ventrikkels ejeksjonsfraksjon (LVEF), pumpefunksjon, kan man skille mellom hjertesvikt med 
redusert, lett redusert og bevart pumpefunksjon, betegnet henholdsvis HFrEF, HFmrEF og HFpEF. Hos 
pasienter med redusert pumpefunksjon i venstre ventrikkel, HFrEF, er overlevelsen dårligere enn hos 
pasienter hvor funksjonen er normal, eller tilnærmet bevart, HFmrEF og HFpEF. I European Society of 
Cardiology (ESC) sine retningslinjer fra 2021, benyttes HFrEF som betegnelse på pasienter med LVEF 
≤ 40 % (3). 
 

 
2 BNP- B-type natriuretisk peptid; NT-proBNP = n-terminal pro-B type natriuretisk peptid 
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Tabell 1 Funksjonsklassifisering i henhold til New York Heart Association (NYHA) 

NYHA-klasse3  

I Ingen symptomer på hjertesvikt ved vanlig fysisk aktivitet 

II Symptomer på hjertesvikt ved moderat fysisk aktivitet 

III Symptomer på hjertesvikt ved lett fysisk aktivitet 

IV Symptomer på hjertesvikt i hvile og økende symptomer ved all fysisk aktivitet 

 
 
Tabell 2. Definisjon av HFrEF, HFmrEF og HFpEF4 

 HFrEF HFmrEF HFpEF 

Kr
ite

rie
r 

LVEF ≤ 40 % LVEF 41-49 % LVEF ≥ 50 % 

-  Økte nivåer av natriuretiske peptidera 

Minst ett av følgende: 
- Relevant strukturell hjertesykdom 
(LVH og/eller LAE) 
- Diastolisk dysfunksjon 

Økte nivåer av natriuretiske peptidera 

Minst ett av følgende: 
- Relevant strukturell hjertesykdom 
(LVH og/eller LAE) 
- Diastolisk dysfunksjon 

BNP = B-type natriuretisk peptid; HF = heart failure; HFmrEF = heart failure with mildly reduced ejection fraction; HFpEF = heart failure with 
preserved ejection fraction; HFrEF = heart failure with reduced ejection fraction; LAE = left atrial enlargement; LVEF = left ventricular 
ejection fraction; LVH = left ventricular hypertrophy; NT-proBNP = N-terminal pro-B type natriuretisk peptid. 
a BNP>35 pg/ml og/eller NT-proBNP >125 pg/mL. 

 
Til tross for optimal behandling er hjertesvikt fortsatt forbundet med høy dødelighet, hyppige 
sykehusinnleggelser og redusert livskvalitet. De strukturelle forandringene i hjertemuskelen gjør at 
hjertet er varig svekket, og forløpet er typisk progressivt selv om livsstilstiltak og 
legemiddelbehandling kan bedre tilstanden og prognosen. Grunnet en aldrende befolkning og 
forbedret behandling både av hjertesvikt og av disponerende sykdommer, som hypertensjon og 
akutt hjerteinfarkt, med påfølgende økt overlevelse, ventes prevalensen av hjertesvikt å øke i årene 
fremover (5, 6). I samsvar med dette viser resultatene fra en nyere norsk studie av Ødegaard et al. 
(2020), at prevalensen av hjertesvikt i Norge mellom 2013 og 2016 økte fra 2,0 til 2,4 % (7). Basert på 
prevalensestimatene fra Ødegaard et al. er antallet personer med hjertesvikt i Norge i dag trolig 
rundt 120 000. Gruppen med HFrEF utgjør i underkant av 70 % av pasientene som er registrert i 
Norsk hjertesviktregister, men de senere årene har andelen pasienter i registeret som har HFrEF vært 
synkende og HFmrEF og HFpEF økende (8). I hjertesviktregisteret inngår data for pasienter ved 
hjertesviktpoliklinikkene ved norske sykehus. Det finnes ikke tilsvarende nasjonale registerdata for 
hjertesviktpasienter som behandles i primærhelsetjenesten. Registerdata fra andre land, blant annet 
Sverige, tilsier at andelen HFrEF i den totale hjertesviktpopulasjonen kan ventes å være lavere enn 

 
3 Adaptert fra Gullestad L. Hjertesvikt – Hva er nytt? Indremedisineren. No2015 (updated 26.10.2015) Available 
from https://indremedisineren.no/2015/10/hjertesvikt-hva-er-nytt/. Original kilde: Criteria Committee, New 
York Heart Association , Inc. Diseases of the Heart and Blood Vessels. Nomenclature and Criteria for diagnosis, 
6th edition Boston, Little, Brown and Co. 1964, p 114. 
4 Adaptert fra McDonagh, TA et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic 
heart failure. European heart journal. 2021;42(36):3599-3726.  

https://indremedisineren.no/2015/10/hjertesvikt-hva-er-nytt/
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tallene fra hjertesviktregisteret tilsier, og trolig ligger rundt 50 % (9). Dette er også i tråd med anslag 
fra klinikere som Legemiddelverket har konferert med i forbindelse med metodevurderingen av 
Forxiga (1). Basert på disse antagelsene kan det antas at det i dag er omtrent 60 000 personer med 
HFrEF i Norge. 
 

 Alvorlighetsgrad og prognosetap  
 
Forhåndsgodkjent refusjon kan bare innvilges dersom ressursbruken står i et rimelig forhold til 
nytten av legemidlet hensyntatt tilstandens alvorlighet. Ved høy alvorlighet aksepteres høyere 
ressursbruk i forhold til nytten enn ved lavere alvorlighet (lovdata). 
 
Dette kriteriet får kun betydning dersom legemiddelfirma dokumenterer kostnadseffektivitet ved 
hjelp av en kostnad per QALY-analyse. BI har levert en kostnadsminimeringsanalyse, som forutsetter 
lik effekt, og samtidig ikke høyere kostnader enn komparator. BI og Legemiddelverket har derfor ikke 
utført beregninger av alvorlighetsgrad. 
 
Hjertesvikt er en alvorlig tilstand som er forbundet med høy dødelighet, hyppige sykehusinnleggelser 
og redusert livskvalitet. Ved metodevurderingen av Forxiga fant man at alvorlighetsgraden ut i fra 
dagens behandling tilsier et absolutt prognosetap på ca. 8 QALY (1). 

 Behandling av hjertesvikt med redusert pumpefunksjon 

1.4.1 Behandling med empagliflozin 
• Indikasjon 

Empagliflozin er indisert til voksne for behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med 
redusert ejeksjonsfraksjon.  
Empagliflozin har også indikasjon for behandling av diabetes mellitus type 2 (T2DM). 

• Virkningsmekanisme 
Svært potent, selektiv og reversibel SGLT2 (natriumglukose-kotransportør 2)-hemmer. 
Reduserer reabsorpsjon av glukose i proksimale nyretubuli med en samtidig reduksjon i 
reabsorpsjon av natrium, som fører til urinutskillelse av glukose og osmotisk diurese. 
Tilførselen av natrium til distale tubuli øker, noe som trolig øker tubuloglomerulær feedback 
og senker intraglomerulært trykk. Kombinert med osmotisk diurese fører dette til en 
reduksjon i volumoverbelastning, redusert blodtrykk og lavere preload og afterload, noe som 
kan ha gunstig effekt på remodellering av hjertet. Andre effekter inkluderer en økning i 
hematokritt og reduksjon i kroppsvekt. 

• Dosering 
Den anbefalte dosen er 10 mg empagliflozin peroralt én gang daglig. 

• Bivirkninger 
Hyppigst rapporterte bivirkning i den pivotale studien var genitale infeksjoner (10). Dette ble 
hyppigst sett hos kvinner, og personer med tidligere infeksjoner hadde større sannsynlighet 
for tilbakefall. Sikkerhetsprofilen ved hjertesvikt var i samsvar med bivirkningene sett ved 
diabetes mellitus. 
 
For ytterligere informasjon vises det til preparatomtalen (2). 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-12-18-1839#KAPITTEL_15
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1.4.2 Behandlingsretningslinjer/anbefalinger/norsk klinisk praksis  
Behandling av kronisk hjertesvikt har som mål å bedre klinisk status, funksjonsnivå og livskvalitet, 
samt forebygge sykehusinnleggelser og redusere risikoen for dødsfall. Behandlingen er ofte en 
kombinasjon av livsstilsendringer og legemiddelbehandling. Pasienten bør innta saltfattig kost og 
holde seg i aktivitet. Røykeslutt og vektreduksjon er viktig dersom dette er aktuelt. 
 
Avhengig av hvor alvorlig hjertesvikten er (definert av NYHA-kriteriene), fremgår ulike strategier for 
legemiddelbehandling. Det finnes ikke nasjonale retningslinjer, men de internasjonale retningslinjene 
fra ESC legger føring for legemiddelbehandlingen i Norge. Disse behandlingsanbefalingene er 
oppdatert i 2021 (3). Figur 1 angir ESC´s behandlingsalgoritme for pasienter med symptomatisk 
HFrEF. 
 
Medikamentell behandling ved hjertesvikt er rettet mot kompensasjonsmekanismene og bidrar til å 
redusere morbiditet og mortalitet hos pasientgruppen. Dagens hjertesviktbehandling er basert på 
kombinasjoner av diuretika, betablokkere og medisiner som virker inn på renin-angiotensin-
aldosteron-systemet (RAAS). Medisiner som virker på RAAS inkluderer hemmere av 
angiotensinkonverterende enzym (ACE), angiotensin II-reseptorblokkere (ARB) og en kombinasjon av 
ARB og en neprilysinhemmer, også omtalt som en angiotensinreseptor-neprilysin inhibitor (ARNI) og 
mineralkortikoid reseptorantagonister (MRA).  
 
Grunnbehandlingen av pasienter med hjertesvikt består av en ACE-hemmer i kombinasjon med en 
betablokker og MRA (3). Mange får dessuten diuretika for å lette eventuelle ødemer. For pasienter 
som ikke kan bruke ACE-hemmere er ARNI anbefalt som erstatning. Dersom ikke ARNI tolereres gis 
ARB. For pasienter som forblir symptomatiske til tross for behandling med ACE-hemmer, betablokker 
og MRA er ARNI anbefalt som erstatning for ACEhemmer. For symptomatiske pasienter med 
LVEF ≤ 35 %, som er i sinusrytme og har en hjertefrekvens i hvile ≥ 70 slag i minuttet til tross for 
behandling med ACE-hemmer, betablokker og MRA, er If-kanal-inhibitor (ivabradin) anbefalt. Se 
retningslinjene fra ESC for detaljer (3). 
 
I tillegg til optimal behandling med en ACE-hemmer/ARNI, en betablokker og en MRA anbefales nå, i 
henhold til siste oppdatering av de europeiske retningslinjene (3), dapagliflozin eller empagliflozin til 
alle pasienter med HFrEF, uavhengig av om de har diabetes, for å redusere risiko for 
hjertesviktrelatert sykehusinnleggelse og død. Retningslinjene angir klasse I for anbefalingen 
(høyeste nivå) og bedømmer evidensnivået til A (høyeste nivå). Dapagliflozin er godkjent for bruk og 
har siden mai 2021 hatt forhåndsgodkjent refusjon til bruk ved HFrEF i Norge. 
 



21/09991  08.10.2021  Side 16/40 

 

   
 

 
Forkortelser: ACE-I=angiotensin converting enzyme inhibitor; ARNI=angiotensin receptor-neprilysin inhibitor; CRT-D=cardiac 
resynchronization therapy defibrillator; CRT-P=cardiac resynchronization therapy pacemaker; ICD=implantable cardioverter 
defibrillator; HFrEF=heart failure with reduced ejection fraction; MRA=mineralocorticoid receptor antagonist; QRS=Q, R and 
S wave (graphical deflections seen on a typical electrocardiogram); SR=sinus rhythm. aSubstitution for ACE-I. bWhen 
appropriate. CLASS I=green (recommended). Class IIa=yellow (should be considered). 
 
Figur 1 Behandlingsalgoritme for klasse 1 anbefalinger for pasienter med hjertesvikt med redusert pumpefunksjon (3)  

 

1.4.3 Komparator 
Basert på avsnittene over mener Legemiddelverket at relevant komparator for denne 
metodevurderingen er dapagliflozin. 

1.4.4 Behandling med dapagliflozin  
• Indikasjon 

Forxiga er indisert til voksne for behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med 
redusert ejeksjonsfraksjon. 

• Virkningsmekanisme 
Samme som for empagliflozin. 

• Dosering 
Den anbefalte dosen er 10 mg dapagliflozin peroralt én gang daglig. 

• Bivirkninger 
Hyppigst rapportert ved diabetes mellitus type 1 og 2 var genitale infeksjoner. Dette ble 
hyppigst sett hos kvinner, og personer med tidligere infeksjoner hadde større sannsynlighet 
for tilbakefall. Sikkerhetsprofilen ved hjertesvikt var i samsvar med bivirkningene sett ved 
diabetes mellitus. 
For ytterligere informasjon vises det til preparatomtalen (11). 



21/09991  08.10.2021  Side 17/40 

 

   
 

2 Dokumentasjon for å vise relativ effekt 
 
Effekten av empagliflozin er dokumentert gjennom EMPEROR-Reduced studien. Dette er den 
pivotale fase III-studien som er grunnlaget for MT for hjertesvikt. Studien var designet for å 
undersøke effekten av empagliflozin på hjertesvikthendelser, mortalitet og nyrefunksjon hos 
pasienter med hjertesvikt med redusert EF. I tillegg har firma levert data fra en subpopulasjon som 
hadde hjertesvikt i EMPA-REG-OUTCOME-studien der effekten av empagliflozin ble undersøkt i 
pasienter med type 2 diabetes. 
 
Effekten av komparator dapagliflozin er dokumentert gjennom MT-studien DAPA-HF.  
 
Relativ effekt av empagliflozin versus dapagliflozin er vist gjennom en indirekte sammenligning (ITC) 
av de to MT-studiene EMPEROR-Reduced og DAPA-HF. Indirekte sammenligning er utført med 
Bucher-metoden og en matching-adjusted indirect comparison (MAIC). 
 
Boehringer Ingelheim (BI) har gjennomført systematiske litteratursøk i relevante databaser. 
Søkestrategi, søkeresultat og seleksjon av studier er tilfredsstillende dokumentert. Hensikten med 
litteratursøket var å identifisere all relevant klinisk informasjon fra randomiserte kontrollerte studier 
som er relatert til behandlingen av HFrEF. Hovedmålet med litteratursøket var å oppsummere effekt, 
sikkerhet og toleranse til tilgjengelig behandling ved HFrEF. 
 

 Oversikt over relevante, innsendte studier 
Følgende studier ble identifisert, og er relevante for metodevurderingen. Legemiddelverket vurderer 
at EMPEROR-Reduced er den mest relevante studien for å vurdere klinisk effekt av empagliflozin og 
vil i det videre fokusere på denne. 
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Tabell 3 Oversikt over innsendte studier 

Studie 
(akronym, id 
nr.) 

EMPEROR-Reduced 
NCT 03057977, fase III, randomisert, 
dobbeltblindet (10) 

EMPA-REG 
OUTCOME 
NCT01131676, 
fase III, 
randomisert, 
dobbeltblindet 
(12, 13) 

DAPA-HF 
NCT03036124, fase III, 
randomisert, 
dobbeltblindet (14) 

Populasjon Voksne ≥ 18 år med kronisk HFrEF 
(n = 3 730) 
NYHA klasse II-IV, LVEF ≤ 40 % 
Optimalt behandlet hjertesvikt 
Økt NT-proBNP som følger:  
EF 36-40 %: ≥ 2 500 pg/mL uten AF  
                       ≥ 5 000 pg/mL med AF 
EF 31-35 %: ≥ 1 000 pg/mL uten AF 
                      ≥ 2 000 pg/mL med AF 
EF ≤ 30 %: ≥ 600 pg/mL uten AF  
                   ≥ 1 200 pg/mL med AF 
                   ≥ 600 pg/mL hvis hospitalisert for HF 
siste 12 mnd., eller ≥ 1 200 pg/mL hvis AF 
GFR ≥ 20 

Voksne ≥ 18 år med  
type 2 diabetes 
etablert 
kardiovaskulær 
sykdom 
(n = 7 020) 
Subpopulasjon med 
hjertesvikt ved 
baseline registrert av 
utprøver (ikke 
undersøkt 
strukturert)  
(n = 706) 
GFR ≥ 30 

Voksne ≥ 18 år med kronisk 
HFrEF (n = 4 744) 
NYHA klasse II-IV, LVEF ≤ 40 %  
Optimalt behandlet hjertesvikt 
Økt NT-proBNP (≥ 600 pg/mL, 
eller ≥ 400 pg/mL hvis 
hospitalisert for HF siste 12 
mnd., eller ≥ 900 pg/mL hvis 
atrieflimmer/flutter) 
GFR ≥ 30 

Intervensjon Empagliflozin 10 mg daglig 
i tillegg til standardbehandling 
i henhold til retningslinjer 
(n = 1 863) 

Empagliflozin 10 mg 
eller 25 mg 
(n = 462) 

Dapagliflozin 10 mg daglig 
i tillegg til standardbehandling 
i henhold til retningslinjer 
(n = 2 373) 

Kontrollarm Placebo en gang daglig i tillegg til 
standardbehandling i henhold til gjeldende 
retningslinjer 
(n = 1 867) 

Placebo 
(n = 244) 

Placebo en gang daglig i tillegg 
til standardbehandling i 
henhold til gjeldende 
retningslinjer 
(n = 2 371) 

Oppfølgings-
periode 

Median 16 mnd. 3,8 år Median 18,2 mnd. 

Primære 
utfallsmål 

Sammensatt av første hendelse av CV død eller 
HHF analysert som tid til første hendelse 

Sammensatt av 
første hendelse av 
CV død eller HHF 
analysert som tid til 
første hendelse* 

Insidens av forverring i HF eller 
CV død målt som tid til første 
hendelse (sykehusinnleggelse 
for HF, hasteundersøkelse for 
HF eller CV død)  
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Forkortelser: HFrEF=Hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon, EF=Ejeksjonsfraksjon, NT-proBNP=N-terminal pro-B type 
natriuretisk peptid, AF= atrieflutter eller atrieflimmer, NYHA=New York Heart Association, GFR=glomerulær filtrasjonsrate, 
KCCQ=Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, HF= hjertesvikt, CV=kardiovaskulær, HHF= hospitalisering for hjertesvikt 
*Primært utfallsmål i hovedstudien 
 
 
Tabell 4 Komparator brukt i EMPEROR-Reduced og DAPA-HF 

 
Forkortelser: ACE, angiotensin-converting enzyme; ARB, angiotensin receptor blocker; MRA, mineralocorticoid receptor 
antagonist; NR, not reported; SoC, standard of care (standardbehandling); TBC, to be confirmed when available.  
Merknad: Rader uthevet i gult indikerer hvor det er forskjeller i standardbehandlingen som er gitt i de to studiene.  
 
 
Relativ effekt av empagliflozin mot dagens standardbehandling i denne metodevurderingen er 
utelukkende basert på EMPEROR-Reduced-studien. EMPEROR-Reduced var en internasjonal, 
multisenter, fase III, dobbeltblindet, randomisert placebokontrollert studie hos pasienter med HFrEF 
og symptomer forenlig med NYHA-klasse II-IV, hvor empagliflozin ble sammenlignet med placebo, 
brukt i tillegg til standard bakgrunnsbehandling. 
 
Seleksjonskriteriene i studien inkluderte også alder (≥ 18 år) og LVEF ≤ 40 %. Pasientene måtte være 
behandlet med standard bakgrunnsbehandling for hjertesvikt, som inkluderer en ACE-hemmer, ARB 
eller ARNI i tillegg til en betablokker med mindre bruk av disse var kontraindiserte eller hadde 
resultert i uakseptable bivirkninger. Eksklusjonskriterier inkluderte gjennomgått hjerteinfarkt, 
koronart bypass kirurgi eller andre større hjerteprosedyrer, hjertetransplantasjon, slag eller en 
forbigående iskemisk hendelse siste 90 dager før randomisering. Videre ble pasienter ekskludert 
dersom de hadde pågående eller tidligere behandling med en SGLT2-hemmer eller kombinert SGLT1- 

Sekundære 
utfallsmål 

Totalt antall HHF 
Reduksjon av estimert GFR  
Tid til CV død 
Tid til første HHF 
Sammensatt av alvorlige nyrehendelser 
Sykehusinnleggelser uansett årsak 
Død uansett årsak 
Livskvalitet, KCCQ 

Død uansett årsak 
CV død 
HHF 

Sammensatt av HHF eller CV 
død. 
Totalt antall HHF og CV død 
Endring fra baseline til 8 mnd. i 
total symptomskår på KCCQ. 
Sammensatt av 
nyrefunksjonsparametre 
Død uansett årsak 



21/09991  08.10.2021  Side 20/40 

 

   
 

og SGLT2-hemmer, symptomer på hypotensjon eller systolisk blodtrykk under 100 mmHg og en 
estimert glomerulær filtrasjonsrate under 20 ml/min/1,73m2.  
 
Av 3 730 pasienter ble 1 863 randomisert til empagliflozin og 1 867 til placebo, og pasientene ble 
fulgt opp i en mediantid på 16 måneder. 
 
Det primære utfallsmålet i studien var et sammensatt utfallsmål bestående av første hendelse av 
kardiovaskulær død eller hospitalisering for hjertesvikt. Sekundære endepunkt var totalt antall 
innleggelser for hjertesvikt (dvs. første pluss påfølgende) og eGFR stigningstall (et surrogatendepunkt 
for utvikling av nyresykdom som viser fall i eGFR over tid). Andre prespesifiserte, ikke-hierarkiske 
endepunkter var tid til kardiovaskulær død og tid til første hospitalisering for hjertesvikt, alle 
innleggelser uavhengig av årsak, død, livskvalitet (KCCQ, endring i NYHA funksjonsklasse). En rekke 
subgruppe-analyser var spesifisert, blant annet pasienter med og uten diabetes og etnisitet. 
 
Pågående studier 
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Legemiddelverkets vurdering av innsendt klinisk dokumentasjon  
 
BI leverte et litteratursøk som hadde som formål å identifisere alle randomiserte kontrollerte kliniske 
studier (RCT) relatert til HFrEF. Studiene ble selektert dersom > 80 % av de inkluderte pasientene 
hadde HFrEF og hadde utfallsmål relatert til kardiovaskulær mortalitet og morbiditet. 41 unike 
studier presentert i 333 publikasjoner ble identifisert og er beskrevet i den innsendte rapporten. Av 
disse var det 10 studier som undersøkte fire ulike SGLT2-hemmere. De øvrige studiene omhandlet 
andre behandlingsmetoder enn SGLT2-hemmere. Ertugliflozin var undersøkt i en studie som 
inkluderte diabetespasienter og kun 6 % av pasientene hadde HFrEF. Canagliflozin var undersøkt i to 
studier, hvorav bare den ene inkluderte hjertesviktpasienter. Denne studien inkluderte 36 pasienter 
og det primære utfallsmålet var relatert til aerob trening og ingen utfallsmål relatert til 
kardiovaskulær død eller hospitalisering. Dapagliflozin var undersøkt i fire studier, hvorav to 
rapporterte kardiovaskulær død og sykehusinnleggelser som primære endepunkt. Den ene av disse 
studiene inkluderte diabetespasienter, og kun 4 % av disse hadde HFrEF. Den andre studien var 
DAPA-HF som er innsendt som dokumentasjon på komparatoren i denne metodevurderingen.  
 
For empagliflozin ble det identifisert tre studier: 
EMPIRE-HF inkluderte 190 pasienter med hjertesvikt. Primært utfallsmål var NT-proBNP. Det var ikke 
rapportert død i denne studien og kun ett tilfelle av sykehusinnleggelse. 
RECEDE-CHF inkluderte 23 pasienter med hjertesvikt og diabetes. Studien målte effekten av 
empagliflozin på diurese. 
EMPEROR-Reduced var den eneste identifiserte studien som undersøkte empagliflozin i en HFrEF 
populasjon og der utfallsmål var kardiovaskulær død og sykelighet. 
 
Litteratursøket var gjennomført den 14-05-2020 og et oppdateringssøk ble gjennomført 08-10-2020. 
Legemiddelverket har gjennomført en oppdatering av søket den 10-09-2021. Det ble benyttet den 
samme søkestrategi, men kun studier der SGLT2-hemmere var undersøkt og publisert i 2020 og 2021 
ble inkludert. Det ble også inkludert søk på abstracts (oppsummeringer) og conference proceedings 
(samling av vitenskapelige artikler presentert på en akademisk konferanse/workshop). Nyere studier 
er kortvarige, har få pasienter og undersøker effekter på ulike funksjonelle og biologiske markører. 
Ingen nye langtidsstudier på kardiovaskulær død og hospitalisering ble identifisert. 
 
En ny meta-analyse er publisert, som undersøker dødelighet av alle årsaker i kliniske studier med 
SGLT2-hemmere (15). Studien inkluderte alle RCT med en varighet på minst 52 uker, med minst 100 
pasienter i hver behandlingsarm, som sammenligner en SGLT2-hemmer med en hvilken som helst 
komparator eller placebo. Det ble identifisert 21 studier som undersøkte de samme fire SGLT2-
hemmerne som også ble identifisert i innsendt litteratursøk. Artikkelen bekrefter at det ikke er 
publisert flere aktuelle RCT-er for denne metodevurderingen enn de to innsendte. Meta-analysen 
fant at behandling med en SGLT2-hemmer er assosiert med en signifikant reduksjon i dødelighet 
uansett årsak (MH-OR 0,86; 95 % KI: [0,81, 0,91]; p < 0,00001). 
 
Legemiddelverket mener at studien EMPEROR-Reduced er relevant for denne metodevurderingen. 
Studien har et randomisert blindet design hvor SGLT2-hemmeren empagliflozin pluss standard 
behandling sammenlignes med placebo pluss standard behandling. Både intervensjon og komparator 
vurderes som relevante, og studien inkluderer et stort antall pasienter som gir et godt utgangspunkt 
for å vurdere effekten av empagliflozin til pasienter med HFrEF. Utfallsmålene er relevante og 
anerkjente. DAPA-HF var grunnlaget for metodevurderingen av dapagliflozin og klinikere som var 
konsultert i forbindelse med metodevurderingen beskrev studien som godt designet og relativt 
representativ for pasientpopulasjonen som vil være aktuell for behandling i klinisk praksis. Som 
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beskrevet i metodevurderingen av dapagliflozin, så er disse legemidlene ment for livslang 
behandling, og oppfølgingstiden er kort i forhold til forventet overlevelse for pasientpopulasjonen. 
EMPEROR-Reduced og DAPA-HF har en veldig lik design med oppfølgingstider i samme 
størrelsesorden. Endepunktene som ble sammenlignet i ITC’en var tid til første tilfelle av verifisert 
kardiovaskulær død eller sykehusinnleggelse verifisert for hjertesvikt, tid til første sykehusinnleggelse 
verifisert for hjertesvikt, tid til første dødsfall med verifisert kardiovaskulær årsak, tid til dødsfall av 
enhver årsak, reduksjon i nyrefunksjon og livskvalitet. Det er en liten forskjell i definisjonen av de 
primære endepunktene. I EMPEROR-Reduced, var endepunktet første tilfelle av kardiovaskulær død 
eller sykehusinnleggelse for hjertesvikt, mens i DAPA-HF var en tilleggskomponent, en 
hasteundersøkelse for hjertesvikt inkludert i denne definisjonen. Den utvidede definisjonen i DAPA-
HF kunne i teorien generere flere tilfeller i begge armene. Det sekundære endepunktet i DAPA-HF, 
hadde imidlertid en definisjon justert i tråd med det primære endepunktet i EMPEROR-Reduced.  
 
Veldig få pasienter i DAPA-HF hadde en hasteundersøkelse for hjertesvikt (0,4 % og 1,0 % i 
henholdsvis dapagliflozin- og placebo-armen) og den relative behandlingseffekten i DAPA-HF var lik 
for de to endepunktene (hasard ratio (HR) 0,74; 95 % KI: [0,65, 0,85] og 0,75; 95 % KI: [0,65, 0,85] for 
endepunktene henholdsvis med og uten inkludering av en hasteundersøkelse for hjertesvikt). På det 
grunnlaget anses det primære endepunktet sammenlignbart, gitt den lave andelen av pasienter som 
hadde et tilfelle som medførte hasteundersøkelse for hjertesvikt. I begge studiene var tilfellene som 
ble endepunktsregistrert bekreftet/verifisert av en uavhengig medisinsk komité (CEC). En Cox 
proporsjonal hazard (PH) modell justert for antall kovariater ble brukt for det primære endepunktet i 
begge studiene. ITC-resultatene er derfor basert på en felles definisjon. Det var også ulikheter i 
definisjonen av sammensatt renalt endepunkt. I EMPEROR-Reduced var den primære analysen GFR 
endringshastighet fra baseline analysert med en random intercept og random slope modell. I DAPA-
HF, var imidlertid tid til forverring av nyrefunksjon (et sammensatt endepunkt) målt med en Cox PH 
modell. Tilstrekkelig data var tilgjengelig for å estimere HR i EMPEROR-Reduced basert på 
definisjonen av dette endepunktet i DAPA-HF og derfor var det mulig å gjennomføre en 
sammenligning for dette endepunktet. Til sist var det også en forskjell i når endepunktet «endring fra 
baseline i klinisk oppsummert skår (domenet for hjertesvikt symptomer og fysiske begrensninger) i 
KCCQ (Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire) ble målt i de to studiene. ITC’en ble utført basert 
på uke 32 i EMPEROR-Reduced og uke 35 i DAPA-HF. 
 
Det var også noen forskjeller i standardbehandlingen som ble gitt i kontrollarmen (hovedsakelig i 
bruk av ACE-hemmer eller ARB, eller i kombinasjonen ARB-neprilysinhemmer, se Tabell 6 ) mellom 
studiene, som potensielt kan ha påvirket den relative effekten i hver studie. En nylig publisert post-
hoc analyse av effekten av dapagliflozin i DAPA-HF basert på hjertesviktbehandling som var gitt, 
indikerer ikke at type standardbehandling påvirker effekten (16). 
 
Alt i alt godtar Legemiddelverket EMPEROR-Reduced og DAPA-HF som pivotale kilder til effektdata 
for denne metodevurderingen. Studiene har lignende design med små forskjeller i 
endepunktdefinisjoner og i standard hjertesviktbehandling som er gitt, som mest sannsynlig ikke har 
påvirket resultatene i den indirekte sammenligningen. 
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3 PICO5  

 Pasientpopulasjonen 
Norsk klinisk praksis 
Informasjon om pasientkarakteristikker og dagens behandling av norske hjertesviktpasienter er 
hentet fra Norsk hjertesviktregisters årsrapporter fra 2018 - 2020 (8, 17, 18). Hjertesviktregisteret 
inneholder data for pasienter som er i kontakt med hjertesviktpoliklinikkene ved norske sykehus. 
Totalt har 39 norske sykehus i dag et slikt tilbud, og dekningsgraden på landsbasis var 88 % i 2020 
(18). Tall fra hjertesviktregisteret viser at i 2020 var 29 % av norske hjertesviktpasienter kvinner. 
Medianalderen for pasientene var 71 år ved første besøk ved hjertesviktpoliklinikk (8), men høyere 
for kvinner (74 år) enn for menn (71 år) (17). Iskemisk hjertesvikt var den vanligste bakenforliggende 
årsaken (44 % av tilfellene), mens 43 % hadde nedsatt nyrefunksjon og 24 % diabetes. 
Gjennomsnittlig NT-ProBNP var 1 531 pg/ml, gjennomsnittlig LVEF 35 % og gjennomsnittlig 
pulsfrekvens 73 slag per minutt. De tre gjennomgåtte årsrapportene fra Norsk hjertesviktregister 
viser en trend der alder ved første besøk på hjertesviktpoliklinikk er økende, kvinneandelen er 
økende, andel med iskemi som bakenforliggende årsak er synkende og NT-ProBNP er synkende (8, 
17, 18).  
 
Ved første besøk til en hjertesviktpoliklinikk hadde 66 % av pasientene HFrEF (LVEF < 40 %), og 97 % 
av disse mottok behandling med ACE/ARB/ARNI, 95 % med betablokker. De fleste pasientene var i 
NYHA-II etterfulgt av NYHA-III (Tabell 5). Av pasientene med LVEF ≤ 35 % og NYHA ≥ II fikk 56 % 
behandling med MRA (18). Trenden over de tre siste årene har vært en reduksjon i andel av 
pasientene med HFrEF og en økning i andel pasienter som behandles etter 
behandlingsretningslinjene, med de nevnte legemidlene (8, 17, 18). 
 
Tabell 5. Fordeling av NYHA-klasse for pasienter i Norsk hjertesviktregister 2018 - 2020 (8, 17, 18). 

 2020 2019 2018 

NYHA I 12 % 12 % 11 % 

NYHA II 58 % (66,4 %) 55 % (62,9 %) 54 % (60,7 %) 

NYHA III 28 % (32,0 %) 31 % (35,5 %) 33 % (37,1 %) 

NYHA IV 1,4 % (1,6 %) 1,4 % (1,6 %)  2 % («,2 %) 

Prosent av pasienter med NYHA II-IV i parentes. 
 
 
Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis) 
Pasientkarakteristikker fra EMPEROR-Reduced er gjengitt i Tabell 8. Studiepopulasjonen hadde en 
gjennomsnittsalder på 67 år og 24 % av pasientene var kvinner. Ved baseline ble 75 % av pasientene 
klassifisert som NYHA klasse II, 24 % klasse III og 0,5 % klasse IV og gjennomsnitts LVEF var 27,5 %. 
73 % av pasientene hadde en LVEF på 30 % eller lavere. 50 % av pasientene i hver av 
behandlingsgruppene hadde diabetes mellitus. Pasienter med eGFR ≥ 20 ml/min/1,73m2 ved 

 
5 Patients, Intervention, Comparator, Outcome. 
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oppstart ble inkludert i studien. Gjennomsnittlig eGFR var 62 ml/min/1,73m2. 48 % av pasientene 
hadde nedsatt nyrefunksjon med eGFR < 60ml/min/1,73m2.  
 
Tabell 6 Pasientkarateristika fra EMPEROR-Reduced-studien(10) 

 
 
Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis) 
Den økonomiske analysen er en kostnadsminimering der det forutsettes lik effekt mellom 
empagliflozin og komparator. Sammenstilling av noen utvalgte pasientkarakteristika for de to 
studiene som inngår i den indirekte sammenligningen av de to preparatene er vist i Tabell 8.  
 

 Emperor-Reduced DAPA-HF 

Antall pasienter 
 

3 730 4 744 

Gjennomsnitt ± SD alder år 66,9 ± 11,0 66,4 ± 10,9 

Kvinner 23,9 % 23,4 % 

NYHA II 75,1 % 67,5 % 

NYHA III 24,4 % 31,6 % 

NYHA IV 0,5 % 0,9 % 

LVEF (%), gj.snitt ± SD 27,5 ± 6,1 31,1 ± 6,8 

eGFR 62,0 66,3 
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Sykehusinnl. for HF   30,9 %   (siste 12 mnd.) 47,4 %  (noensinne) 

Atrieflimmer 36,7 % 38,3 % 

Diabetes mellitus 49,8 % 41,8 % 

NT-proBNP median pg/ml 1 907 1 437 

Årsak til hjertesvikt iskemisk (%) 51,8 % 56,4 % 

Hjertesviktbehandling:   

ACE-hemmer/ARB 89,1 % 94,3 % 

Neprilysinhemmer 19,5 % 10,7 % 

Betablokker 94,7 % 96,1 % 

MRA 71,4 % 71,5 % 

Forkortelser: NYHA= New York Heart Association, LVEF= Left ventricular ejection fraction, eGFR= estimert 
glomerulær filtrasjonsrate, NT-proBNP= N-terminal av prohormonet brain natriuretic peptide, ACE = 
angiotensin-converting enzyme, ARB= angiotensin receptor blocker, MRA= mineralocorticoid receptor 
antagonist 
 
Begge studiene inkluderte pasienter med HFrEF (LVEF ≤ 40 %) med og uten diabetes. 
Alder og kjønnsfordeling var svært like i de to studiene. Sammenlignet med DAPA-HF, hadde 
pasientene i EMPEROR-Reduced-studien noe lavere ejeksjonsfraksjon (27 % vs. 31 %), høyere 
konsentrasjon av NT-proBNP, lavere eGFR og en større andel var behandlet med en neprilysin 
hemmer ved basline (20 % vs. 11 %).  
 
Identifikasjon av effektmodifiserende faktorer 
Validiteten av Bucher metoden for ITC er basert på forutsetningen om at inkluderte studier er 
tilstrekkelig homogene. BI undersøkte effektmodifiserende faktorer gjennom analyse av 
prespesifiserte subgrupper i tillegg til en univariabel regresjonsmodell med en subgroup-by-
treatment interaksjonsterm. En p-verdi på < 0,1 (vilkårlig valgt) for interaksjonen indikerer en 
effektmodifiserende faktor. Til slutt var en kliniker bedt om å validere det endelige settet av 
identifiserte effektmodifiserende faktorer. Potensielt inkluderer effektmodifiserende faktorer rase, 
NYHA-klasse, NT-proBNP, LVEF, eGFR, kjønn, MRA ved baseline, systolisk blodtrykk, tidligere AF og 
hjertefrekvens. 
 
Legemiddelverkets vurdering 
Klinikere som Legemiddelverket var i kontakt med i forbindelse med metodevurderingen av 
dapagliflozin støttet at data fra norsk hjertesviktregister gir et adekvat grunnlag for å vurdere 
pasientpopulasjonen som er aktuell for behandling med SGLT2-hemmer i norsk klinisk praksis (11). 
Studiepopulasjonen i EMPEROR-Reduced (og tilsvarende for DAPA-HF) er noe yngre enn 
hjertesviktpasientene registrert i norsk hjertesviktregister, 67 mot 70 år, og har også en lavere 
kvinneandel, 24 % mot 28 %. Tallene fra registeret viser imidlertid at medianalderen er høyere for 
kvinner enn for menn, og med en lavere kvinneandel i EMPEROR-Reduced kan dette bidra til å 
forklare aldersforskjellen mellom EMPEROR-Reduced og hjertesviktregisteret. Begge studiene 
inkluderte pasienter fra 2017 – 2019 og pasientenes alder og kjønnsfordeling reflekterer i større grad 
norske hjertesviktpasienter i den perioden enn i dag. 
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Empagliflozin har indikasjon for symptomatisk hjertesvikt, det vil si NYHA klasse II–IV. I EMPEROR-
Reduced-studien var det en liten overvekt av klasse II i forhold til hos de norske pasientene i 
hjertesviktregisteret, og tilsvarende færre med klasse III og IV. Som diskutert i metodevurderingen av 
dapagliflozin, så vil det være ønskelig å starte opp behandling med SGLT2-hemmer tidlig i 
sykdomsforløpet (1), og punktestimatene for effekt var bedre hos pasienter med mildere symptomer 
(NYHA-II kontra III og IV). Legemiddelverket vurderer at innsendt klinisk dokumentasjon kan anses 
som representativ for symptomskår hos pasienter som vil bli behandlet med empagliflozin i norsk 
klinisk praksis. 
 
Det var noen forskjeller i pasientkarakteristika mellom EMPEROR-Reduced og DAPA-HF, men det 
foreligger ingen klar retning av systematisk skjevhet. Etnisitet og geografisk region er diskutert i 
metodevurderingen av dapagliflozin, som faktorer av betydning for effekt av 
hjertesviktmedikamenter (9). Populasjonene i EMPEROR-Reduced og DAPA-HF var noe forskjellige 
med hensyn på geografi og etnisitet, men andel etnisk hvite var likt (71 % vs. 70 %) og andel 
europeere var relativt likt (36 % vs. 46 %). Populasjonen i DAPA-HF synes å ha en alvorligere 
hjertesvikt med hensyn på NYHA funksjonsklasse, men pasientene i EMPEROR-Reduced synes å ha en 
alvorligere hjertesvikt når man ser på NT-proBNP pg/ml. 
 
Legemiddelverket godtar at pasientpopulasjonene i EMPEROR-Reduced og DAPA-HF er 
representative for norsk klinisk praksis. Pasientpopulasjonene i de to studiene er tilstrekkelig 
homogene til å utføre en ITC via Bucher metoden. 
 

 Intervensjon 
Norsk klinisk praksis 
Legemiddelverket antar at empagliflozin vil bli brukt i samsvar med godkjent preparatomtale, altså 
10 mg empagliflozin én gang daglig. Pasienter vil i praksis fortsette på empagliflozin inntil eventuell 
seponering av behandlende lege grunnet bivirkninger. 
 
Jardiance skal ikke brukes til behandling av pasienter med diabetes type 1. Data fra et klinisk 
studieprogram hos pasienter med diabetes type 1 viste økt forekomst av ketoacidose, med 
frekvensen vanlig, hos pasienter behandlet med empagliflozin 10 mg og 25 mg som tillegg til insulin, 
sammenlignet med placebo. Empagliflozin anbefales ikke brukt hos hjertesviktpasienter med alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon (< 20 ml/min). Dosejustering er ikke nødvendig på grunn av alder, men hos 
pasienter over 75 år bør det tas hensyn til en økt risiko for volumdeplesjon (f.eks. ved samtidig bruk 
av diuretika, ACE-hemmer).  
 
 
Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis) 
I EMPEROR-Reduced-studien ble empagliflozin 10 mg tabletter administrert én gang daglig, som 
tillegg til standard hjertesviktbehandling.  
 
Pasientene i EMPEROR-Reduced hadde en median oppfølgingstid på 16 måneder. I løpet av studien 
avsluttet omkring 8,5 % av pasientene, noe høyere for placebogruppen, behandlingen på grunn av 
bivirkninger. 
 
Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis) 
I kostnadsminimeringsanalysen er forutsatt at empagliflozin erstatter dapagliflozin og at alle andre 
faktorer som standardbehandling og forbruk av helsetjenester er like.  
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Legemiddelverkets vurdering 
Doseringen som er lagt til grunn ved kostnadsberegninger i innsendt modell er i henhold til godkjent 
preparatomtale, og dermed i tråd med antatt bruk i norsk klinisk praksis. Legemiddelverket mener at 
behandlingen med empagliflozin i utgangspunktet vil være livslang, med mindre pasienter opplever 
uakseptable bivirkninger.  
 
Legemiddelverket godtar grunnlaget for kostnadsberegning av empagliflozin. 
 

 Komparator  
Norsk klinisk praksis 
I norsk klinisk praksis mottar pasientene behandling i henhold til de internasjonale 
behandlingsretningslinjene(3), se avsnitt 1.4.2. Dapagliflozin, som er plassert inn som del av 
standardbehandlingen i siste oppdatering av disse retningslinjene, fikk innvilget forhåndsgodkjent 
refusjon etter blåreseptforskriftens §2 den 03.05.2021 (1). I metodevurderingen av Forxiga legges til 
grunn at 20 % av hjertesviktpasientene vil bruke Forxiga i 2021, og at dette opptaket øker til 70 % i 
2025. 
 
Innsendt klinisk dokumentasjon (i forhold til klinisk praksis) 
Dapagliflozin er dokumentert gjennom studien DAPA-HF der dapagliflozin ble gitt til pasienter 
sammen med en optimal standardbehandling. Behandlingsetterlevelsen av dapagliflozin i studien var 
80 %. Dette er i tråd med en norsk studie av behandlingsetterlevelse hos hjertesviktpasienter (19). 
 
Innsendt modell (i henhold til klinisk dokumentasjon og klinisk praksis) 
I modellen sammenlignes empagliflozin med dapagliflozin og det forutsettes lik standardbehandling 
og lik behandlingsetterlevelse. 
 
Legemiddelverkets vurdering 
Legemiddelverket mener at det er relevant at empagliflozin benyttes på samme måte som 
dapagliflozin til hjertesviktpasienter. Basert på kliniske studier og nylig oppdaterte retningslinjer for 
behandling av pasienter med HFrEF er det ikke grunn til å tro at den øvrige standardbehandlingen og 
behandlingsetterlevelsen for pasienter som får empagliflozin vil skille seg fra pasienter som får 
dapagliflozin. 
 
Legemiddelverket godtar valg av komparator. 
 

 Utfallsmål  

3.4.1 Effekt – Resultat fra de enkelte studiene 
 
EMPEROR-Reduced 
 
Det primære sammensatte endepunktet (tid til første hendelse av verifisert kardiovaskulær (CV) død 
eller sykehusinnleggelse for hjertesvikt (HHF)) og sentrale sekundære endepunkt (første og gjentatte 
HHF, og eGFR hastighet i fall fra baseline) var statistisk signifikante. Færre pasienter var rapportert 
døde uansett årsak, CV eller ikke-CV dødelighet i empagliflozin-gruppen enn i placebo-gruppen, men 
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behandlingseffekten var ikke statistisk signifikant. Behandling med empagliflozin bedret KCCQ klinisk 
oppsummert skår (et eksploratorisk sekundært endepunkt) fra baseline til uke 52 sammenlignet med 
placebo (placebo-korrigert justert gjennomsnittlig endring fra baseline 1,75; 95% KI: [0,51, 2,99] (20).  
 

 
Figur 2 Resultater fra EMPEROR-Reduced. 

Generelt, var resultatene konsistente på tvers av pre-definerte subgrupper basert på demografiske, 
baseline karakteristika (inkludert T2DM status), og baseline HF behandling, med HR punktestimat for 
alle undergrupper under 1. 
 
DAPA-HF 
 
Det primære endepunktet (tid til første hendelse av verifisert kardiovaskulær død eller HHF, eller 
akutt hjertesviktundersøkelse) og 3 sentrale sekundære endepunkt (sammensatt av CV død og HHF, 
totalt antall (første og påfølgende) HHF og CV død, og endring fra baseline ved 8 måneder i KCCQ-
TSS) var statistisk signifikant. Ingen statistisk signifikant forskjell ble observert for det 
forhåndsdefinerte renale sammensatt endepunktet (sentralt sekundært endepunkt) mellom 
dapagliflozin 10 mg og placebo (HR 0,71; 95 % KI: [0,44, 1,16]). På grunn av mangel på signifikans i 
det renale sammensatte endepunktet, ble ikke endepunktet død av alle årsaker undersøkt som del 
av den bekreftende testsekvensen. Det var imidlertid en tendens i favør av dapagliflozin 10 mg (HR 
0,83; 95 % KI: [0,71, 0,97]) (21).  
 

 
Figur 3 Resultater fra primært endepunkt og komponenter fra DAPA-HF. 
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Generelt sett var resultatene, konsistente på tvers av forhåndsdefinerte subgrupper basert på 
demografiske og baseline karakteristika. NYHA klasse (II vs. III/IV) var den eneste faktoren som ble 
identifisert som potensielt effektmodifiserende (test for interaksjon p-verdi: 0,0087). 
 

3.4.2 Bivirkninger 
 
EMPEROR-Reduced 
EMPEROR-Reduced-studien omfattet 3 730 pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon 
behandlet med empagliflozin 10 mg eller placebo. Omkring halvparten av pasientene hadde diabetes 
mellitus type 2. Den vanligste bivirkningen var volumdeplesjon (empagliflozin 10 mg: 10,6 %, 
placebo: 9,9 %). Alvorlig hypoglykemi (hendelser som krevde assistanse) ble kun observert hos 
pasienter med diabetes mellitus (2). Genital soppinfeksjon er den hyppigste bivirkningen med SGLT2-
hemmere. I EMPEROR-Reduced så man færre tilfeller totalt sett enn observert i diabetesstudiene 
med SGLT2-hemmere, men det var en økt forekomst i empagliflozin-gruppen sammenlignet med 
placebo med henholdsvis 31 (1,7 %) vs. 12 (0,6 %) tilfeller med soppinfeksjon (10). De genitale 
infeksjonene var av mild eller moderat intensitet (2). 
 
DAPA-HF 
Den totale sikkerhetsprofilen til dapagliflozin hos pasienter med hjertesvikt samsvarte med den 
kjente sikkerhetsprofilen til dapagliflozin (11). 
 
I innsendt dokumentasjon har BI levert en oversikt hvor bivirkninger av interesse er vist på tvers av 
de to studiene, vist i Tabell 9. Bivirkninger er relativt jevnt fordelt mellom intervensjon og placebo og 
på tvers av studier. Absolutt antall hendelser lar seg ikke direkte sammenligne mellom studiene 
grunnet forskjeller i definisjoner og observasjonsperiode (22). Begge studiene viste færre alvorlige 
hendelser i intervensjonsarmen enn i placeboarmen. Forekomst av volumdeplesjon (dehydrering, 
hypovolemi eller hypotensjon), renale bivirkninger, benbrudd og amputasjon av underekstremiteter 
var balansert mellom intervensjonsarm og placeboarm i begge studier. 
 
Tabell 7 Bivirkningsprofil EMPEROR-Reduced og DAPA-HF 

  
 
Legemiddelverkets vurdering 
Tilgjengelige sikkerhetsdata indikerer sammenfallende type bivirkninger og omtrent tilsvarende 
bivirkningsfrekvens for empagliflozin og dapagliflozin. 
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4 Indirekte sammenligning (ITC) 

 Metodologi 
 
BI har sendt inn to indirekte sammenligninger av empagliflozin versus dapagliflozin; en via Bucher 
metoden og en via en matching-adjusted indirect comparison (MAIC). 
 
Bucher metoden bruker relative behandlingseffekter fra EMPEROR-Reduced og DAPA-HF vs. en felles 
komparator (f.eks. log hasard ratioer (HRs) for PFS eller OS) og subtraherer den ene fra den andre for 
å utlede en behandlingseffekt av empagliflozin versus dapagliflozin. Fordelen med denne metoden er 
at den bevarer randomiseringen. Metoden krever imidlertid at en felles komparator er benyttet i de 
to studiene og at studiene er tilstrekkelig homogene. I kapittel 3 konkluderte Legemiddelverket med 
at disse vilkårene er oppfylt og at Bucher metoden kan benyttes i denne ITCen. 
 
MAIC analysen er et supplement. I denne metoden, gis hver pasient i EMPEROR-Reduced en statistisk 
vekting som justerer for deres over- eller underrepresentasjon relativ til de gjennomsnittlige 
effektmodifiserende faktorene som ble observert i DAPA-HF. Metoden er teoretisk bedre enn Bucher 
metoden dersom det er effektmodifiserende faktorer blant pasientkarakteristika, dersom disse er 
ulikt fordelt i studiene og dersom disse er inkludert i regresjonsmodellen. For ikke å introdusere 
systematisk skjevhet i et estimat, kreves i en MAIC at alle effektmodifiserende faktorer er rapportert 
i studien og inkludert i modellen.  
 

 Resultater av den indirekte sammenligningen 
 
Bucher ITC resultater 
 
Det var ingen forskjell mellom empagliflozin og dapagliflozin med hensyn til de primære og 
sekundære endepunktene som var rapportert i både EMPEROR-Reduced og DAPA-HF (Tabell 9). HR 
for alle tid-til-hendelse endepunkter var omkring 1 og 95 % konfidensintervaller for forskjellen i 
endring i KCCQ krysset 0, noe som indikerer ingen forskjell. Empagliflozin reduserte risikoen for 
forverring av nyrefunksjon med 27 % i forhold til dapagliflozin, men forskjellen var ikke statistisk 
signifikant.    
 
I subpopulasjonen med diabetespasienter, økte empagliflozin risikoen for CV død med 16 % (HR 1,16; 
95 % KI: [0,82, 1,66]) og risikoen for død av alle årsaker med 27 % sammenlignet med dapagliflozin 
(HR 1,27; 95 % KI: [0,91, 1,77]). Resultatene var imidlertid ikke statistisk signifikante. Det var ingen 
forskjell i tid-til-hendelse endepunktene hos pasienter uten diabetes. Tilsvarende for andre 
subgrupper (med eGFR < 60 og ≥ 60 ml/min/1,73m2, og med og uten ARNI ved baseline) var det 
ingen forskjell med hensyn til det primære endepunktet.  
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Tabell 8 Oppsummering av Bucher ITC resultater for sammenligning mot DAPA-HF ITT populasjon 

 
 

 
 
 
MAIC resultater 
 
Tid-til-hendelse endepunkter 
 
Potensielle behandlingsmodifiserende faktorer identifisert av BI for tid-til-hendelse endepunkter var 
etnisitet, NYHA klasse, NT-proBNP, LVEF og eGFR. Disse var inkludert i analysen. Etter matching ble 
vektet gjennomsnitt baseline karakteristika for EMPEROR-Reduced ITT populasjonen justert mot 
DAPA-HF ITT populasjonen (Tabell 11). På grunn av matching av 5 faktorer, ble imidlertid den justerte 
EMPEROR-Reduced populasjonen redusert med 45 % fra 3 730 til 2 037,9 pasienter. Den relativt 
store reduksjonen i antall pasienter tyder på at det er noen pasienter med høye vekter, og at de 
derfor har en stor innflytelse på resultatene. Effective sample size (ESS) er imidlertid stor nok til å gi 
et robust estimat av behandlingseffekten. Et histogram av vektene er vist i Figur 4. 
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Tabell 9 Baseline karakteristika før og etter matching mot DAPA-HF ITT populasjonen (behandlingsmodifiserende faktorer av 
betydning for tid-til-hendelse endepunkter) 

 
 
 
 

 
Figur 4 Histogram av vekter og reskalerte vekter* etter matching til DAPA-HF ITT populasjonen (utvalgte 
effektmodifiserende faktorer av betydning for tid-til-hendelse endepunkter) 

* vekten til hver enkelt pasient ble dividert med summen av den totale vekten og multiplisert med totalt antall pasienter.  
 
 
MAICens resultater basert på 5 matchede variabler viste ingen forskjell i tid-til-hendelse 
endepunktene mellom empagliflozin og dapagliflozin i ITT populasjonen (Tabell 12). Når ytterligere 
behandlingsmodifiserende faktorer som kjønn, MRA, systolisk blodtrykk, AF historikk og 
hjertefrekvens (identifisert fra KCCQ endepunktet) ble lagt til analysen, ble det ikke observert 
endringer i resultater eller konklusjoner. I subpopulasjon med diabetespasienter, økte empagliflozin 
risikoen for CV død (HR 1,52; 95 % KI: [0,99, 2,34]) og økte signifikant risikoen for død av alle årsaker 
sammenlignet med dapagliflozin (HR 1,58; 95 % KI: [1,09, 2,31]). Det var ingen forskjell i tid-til-
hendelse endepunktene hos pasienter uten diabetes. 
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Tabell 10 Resultater fra MAIC for tid til hendelse endepunktene i ITT-populasjonen 

 

 
 
KCCQ endepunktet 
 
Potensielle behandlingsmodifiserende faktorer identifisert av BI for KCCQ endepunktet var kjønn, 
NYHA klasse (II vs. III/IV), MRA ved baseline (ja vs. nei), systolisk blodtrykk (kontinuerlig), AF historikk 
(ja vs. nei), hjertefrekvens (kontinuerlig) og NT-proBNP (≤ median vs. > median). Disse var inkludert i 
analysen. Etter matching ble vektet gjennomsnitt for baseline faktorer for EMPEROR-Reduced ITT 
populasjonen justert mot DAPA-HF ITT populasjonen (Tabell 13). Matchingen reduserte EMPEROR-
Reduced ITT populasjonen med 12 % som tilsier at det var god overlapp mellom de to studiene og at 
de to populasjonene var sammenlignbare. Histogram over vekter er vist i Figur 5. 
 
 
Tabell 11 Baseline karakteristika før og etter matching mot DAPA-HF ITT populasjonen (utvalgte effektmodifiserende 
faktorer identifisert for KCCQ endepunktene) 
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Figur 5 Histogram av vekter og reskalerte vekter etter matching mot DAPA-HF ITT populasjonen (utvalgte 
effektmodifiserende faktorer identifisert for KCCQ endepunktene) 

 
MAIC resultatene basert på 7 matchede variabler viste ingen forskjell i endring i KCCQ total 
symptomskår (4). En tilleggsanalyse basert på alle effektmodifiserende faktorer endret ikke denne 
konklusjonen.   
 
 
Tabell 12 Oppsummering av resultater for KCCQ endepunktet fra matching mot DAPA-HF ITT populasjonen (utvalgte 
effektmodifiserende faktorer for KCCQ endepunktene) 

 
 

 Legemiddelverkets vurdering av den indirekte 
sammenligningen 

 
 
I det foranstående kapitlet konkluderte Legemiddelverket med at studiene er tilstrekkelig homogene 
til å kunne gjennomføre en ITC med Bucher metoden. Fordelen med metoden er at den er enkel og 
at den opprettholder randomisering i en studie, og gir derfor et upartisk estimat av en 
behandlingseffekt fra hver studie. Legemiddelverket bemerket imidlertid at det var forskjeller i 
effektmodifiserende faktorer mellom EMPEROR-Reduced og DAPA-HF som etnisitet, NYHA 
funksjonell klassifisering og NT-proBNP pg/ml, men det var ingen klar retning av skjevhet. Lignende 
forskjeller ble observert i undergrupper av pasienter med eller uten diabetes (ikke vist i rapporten). 
 
Den supplerende forankrede MAIC analysen justerte for forskjeller mellom studiene i disse 
effektmodifiserende faktorene, men BI har ikke presentert effekten av vekting på alle 
pasientkarakteristika i hver studie. Som et resultat er det vanskelig å si om behandlingsarmene var 
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balansert i hver studie og om behandlingseffekten fra hver studie var upartisk. Siden begge 
metodene har begrensninger, konkluderer Legemiddelverket med at resultatene fra begge analysene 
er komplementære. 
 
Resultatene av ITC viser at det er ingen statistisk signifikant forskjell mellom empagliflozin og 
dapagliflozin med hensyn til tid-til-hendelse, nyrefunksjon eller KCCQ endepunktene. Empagliflozin 
reduserte risikoen for forverring av nyrefunksjon med 27 % i forhold til dapagliflozin, men forskjellen 
var ikke statistisk signifikant. Resultatene var stort sett konsistente mellom Bucher metoden og MAIC 
analysen i ITT-populasjonen.  
 
I undergruppen av pasienter med diabetes var det en trend som viste bedre effekt av dapagliflozin 
over empagliflozin når det gjelder CV død og død av alle årsaker. Hasard ratioen var signifikant for 
død av alle årsaker i MAIC analysen, men ikke i Bucher sammenligningen. Den potensielt bedre 
effekten av dapagliflozin over empagliflozin hos diabetespasientene er vanskelig å forklare gitt den 
lignende virkningsmekanismen og effektenes likhet når det gjelder andre endepunkter. En klinisk 
vurdering er derfor nødvendig for å avgjøre om disse SGLT2-hemmerne er like i denne 
undergruppen. 
 
Samlet sett har Legemiddelverket ikke identifisert noen konsistente forskjeller i effekt mellom 
empagliflozin og dapagliflozin. 
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5 KOSTNADER  
I den innsendte økonomiske analysen har BI forutsatt at empagliflozin og dapagliflozin har lik pris, 
tilhører samme legemiddelklasse og har tilsvarende effekt. BI har levert en kostnadsberegning basert 
på maks AUP for Forxiga. 
 
I tråd med konklusjonen i kapittel 4, om at empagliflozin og dapagliflozin har tilsvarende effekt, så 
anses forutsetningene for en kostnadsminimeringsanalyse å være oppfylt. 
 
Doseringen i de kliniske studiene er lik for de to preparatene og i tråd med preparatomtalene, og 
forventet bruk i klinisk praksis, 10 mg én gang daglig.  
  
 

Tabell 13 Legemiddelkostnader per pakning, og per pasient per år (maks AUP eks. mva.) 

 
 

6 BUDSJETTKONSEKVENSER  
 
Forxiga ble innvilget forhåndsgodkjent refusjon til behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt 
med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne den 03.05.2021. Antagelser i budsjettberegningene for 
Forxiga legges til grunn i denne rapporten. BI antar at antall pasienter som forventes behandlet med 
en SGLT2-hemmer over neste femårsperiode er lavere enn det Legemiddelverket har beregnet for 
Forxiga, selv om Jardiance innvilges refusjon. BI har forutsatt at pris for Forxiga og Jardiance er lik, og 
har derfor konkludert med at det ikke vil få noen budsjettkonsekvens for Folketrygden dersom 
Jardiance innvilges refusjon. BI har følgelig ikke heller anslått hvor stor markedsandel Jardiance vil få 
av SGLT2-hemmere ved HFrEF. Legemiddelverket godtar denne antagelsen. Fordelingen av markedet 
mellom Forxiga og Jardiance vil ikke ha betydning så lenge prisen for de to preparatene er lik. 
 
Konklusjon budsjettkonsekvenser for folketrygdens legemiddelbudsjett: 
Basert på data og antagelser over har det blitt estimert at å behandle aktuelle pasienter med 
Jardiance (empagliflozin) ikke vil ha ytterligere budsjettkonsekvens utover det som ble beregnet i 
metodevurderingen av Forxiga. Forhåndsgodkjent refusjon av SGLT2-hemmere til bruk hos voksne 
pasienter med hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon er tidligere beregnet å få en samlet 
budsjettkonsekvens på 99,6 mill. NOK (1). Forhåndsgodkjent refusjon av Jardiance vil ikke medføre 
noen ytterligere budsjettkonsekvens for folketrygdens legemiddelbudsjett. 
 
 

Virkestoff Pakningspris 
(maks AUP 
inkl. mva.) 

Pakningspris 
(maks AUP 
eks. mva.) 

Antall 
per 
pakke 

Døgnkostnad 
(maks AUP, 
eks. mva.) 

Årlig kostnad 
(maks AUP, 
eks. mva.) 

Empagliflozin 1 315,40 NOK 1 052,32 NOK 90 11,69 NOK 4 270 NOK 

Dapagliflozin 1 432,30 NOK 1 145,84 NOK 98 11,69 NOK 4 270 NOK 
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7 Diskusjon 
 
Legemiddelverket har vurdert nytte: 
Resultatene fra EMPEROR-Reduced-studien viser at effekten av empagliflozin som tilleggsbehandling 
er bedre enn placebo og reduserer risikoen for sykehusinnleggelser og død for pasienter med 
symptomatisk HFrEF. Den indirekte sammenligningen av relativ effekt viser at det ikke er konsistente 
forskjeller i effekten mellom empagliflozin og dapagliflozin. 
   
Legemiddelverket har vurdert ressursbruk: 
Legemiddelverket mener at forutsetningene for en kostnadsminimeringsanalyse er oppfylt. I 
forbindelse med metodevurdering av Jardiance ved bruk mot diabetes mellitus type 2, ble det i 
refusjonsvedtaket etablert en prisbinding mellom Jardiance og Forxiga. Forutsatt at denne 
prisbindingen blir opprettholdt, vil forhåndsgodkjent refusjon av Jardiance ved HFrEF ikke medføre 
ekstra utgifter for folketrygden, da Forxiga tidligere i år har fått innvilget refusjon for samme 
indikasjon. 
  
Legemiddelverket har vurdert alvorlighet: 
Symptomatisk HFrEF er en alvorlig tilstand som er forbundet med høy dødelighet, hyppige 
sykehusinnleggelser og redusert livskvalitet.  
 
Legemiddelverket har vurdert usikkerhet: 
Den relative effekten av empagliflozin og dapagliflozin er vurdert i to ulike indirekte 
sammenligninger, Bucher metoden og MAIC. Begge metodene har begrensninger som medfører 
usikkerhet i resultatene. Kostnadseffektivitet av empagliflozin forutsetter lik effekt av empagliflozin 
og dapagliflozin. Gitt at effekten er lik, så gjelder de samme usikkerheter i forhold til 
kostnadseffektivitet som ble påpekt i metodevurderingen av dapagliflozin. Først og fremst gjelder 
dette at studiene har svært kort oppfølgingstid i forhold til forventet overlevelse for pasienter med 
HFrEF. 
 
Legemiddelverket har vurdert budsjettvirkninger: 
Legemiddelverket estimerte i metodevurderingen av dapagliflozin at i overkant av 23 000 pasienter 
kan være aktuelle for behandling med SGLT2-hemmere årlig. Dette estimatet var basert på at 70 % 
av alle pasienter med diagnosen HFrEF i Norge blir behandlet med SGLT2-hemmere 5 år etter 
refusjonsvedtaket. Dette gir en budsjettvirkning på 99,6 mill. NOK. Det er store usikkerheter knyttet 
til dette anslaget, og det ble anslått at det faktiske antallet pasienter som vil behandles i år 5 ligger 
på 14 700 - 30 800. Pasienttallet er vesentlig høyere enn BIs anslag, som er på 13 000 pasienter i år 5. 
Legemiddelverket mener at det ikke foreligger ny informasjon som tilsier at anslaget i 
metodevurderingen av dapagliflozin er for høyt. SGLT2-hemmere er nå anbefalt som 
standardbehandling til pasienter med HFrEF i European Society of Cardiology sine retningslinjer, som 
ligger til grunn for norske behandlingsråd. Det kan derfor ikke utelukkes at budsjettvirkningene kan 
bli større enn estimert i Legemiddelverkets metodevurdering av dapagliflozin. Hvis det blir tilfellet, 
kan det være aktuelt å revurdere refusjonsstatus for SGLT2-hemmere ved HFrEF.   
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8 Konklusjon 
 

Legemiddelverket mener at forskriftens krav til langvarighet og alvorlighet er oppfylt.  
 
Legemiddelverket mener at ressursbruken står i et rimelig forhold til nytten hensyntatt tilstandens 
alvorlighet samt usikkerhet i analysen og budsjettvirkningene.  
 
Budsjettvirkninger for folketrygdens legemiddelbudsjett for å innføre Jardiance er under 
Legemiddelverkets fullmaktsgrense.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statens legemiddelverk, 08-10-2021  

Hallstein Husbyn  Saksutredere 
Enhetsleder Liv Unni Naalsund 

Ania Urbaniak 
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