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Jardiance (empagliflozin) vid hjärtsvikt med bevarad 
ejektionsfraktion 
NT-rådets yttrande till regionerna 2022-05-30 
 

Rekommendation i väntan på pågående utredning 

Om läkemedlet 
 
Jardiance är avsett för behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad diabetes mellitus typ 2 som 
ett komplement till diet och motion samt för behandling av vuxna med symtomatisk kronisk 
hjärtsvikt. 
 
Jardiance omfattas av läkemedelsförmånerna med begränsning vilket innebär att det endast 
subventioneras när det används för behandling av: 

− typ 2-diabetes som tillägg till behandling med metformin eller när metformin inte är lämpligt.  

− hjärtsvikt för patienter med symtomatisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion trots 
optimerad behandling med RAAS-blockad, betablockad och MRA, eller utan MRA när MRA 
inte är lämpligt.  
 

Marknadsföringsgodkännandet för Jardiance har utökats med indikationen behandling 
av symtomatisk kronisk hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion. Denna indikation omfattas inte av 
läkemedelsförmånerna. 

Motivering 
 
NT-rådet beslutade 2022-05-10 att Jardiance vid indikationen hjärtsvikt med bevarad 
ejektionsfraktion omfattas av nationell samverkan för att åstadkomma ett jämlikt och ordnat 
införande. För en bedömning av behandlingens värde behövs en hälsoekonomisk värdering. Eftersom 
Jardiance är ett förskrivningsläkemedel, sker detta genom att det marknadsförande företaget gör en 
förmånsansökan hos TLV.  
 
NT-rådet avser inte att komma med någon ny rekommendation efter att TLV fattat beslut om 
förmån, utan vägledning kring användning av Jardiance planeras ges av de regionala 
läkemedelskommittéerna och det nationella programområdet för hjärt-kärlsjukdomar.  
 

      

NT-rådets rekommendation till regionerna är: 

− att avvakta med behandling med Jardiance vid hjärtsvikt med bevarad 

ejektionsfraktion till dess att TLV beslutat huruvida läkemedlet ska omfattas av 

läkemedelsförmånerna vid den indikationen eller inte  
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Till dess att TLV beslutat om Jardiance vid hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion ska ingå i 
läkemedelsförmånerna, rekommenderas regionerna att avvakta med införande av Jardiance vid den 
aktuella indikationen, för att undvika införande på osäkra grunder och en ojämlik hantering i landet. 

Mer information 
 

Frågor och svar om NT-rådet och hälsoekonomi 
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http://www.janusinfo.se/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Nationellt-inforande-av-nya-lakemedel/Fragor-och-svar-om-NT-radet-och-halsoekonomi/



