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Empagliflozin (Jardiance) vid kronisk hjärtsvikt med 
bevarad ejektionsfraktion  

Tidig bedömningsrapport 2022-04-22 
 

Läkemedlet 
Substans (läkemedel) Empagliflozin (Jardiance) 

Nyhetsbeskrivning  Ny indikation. 

Empagliflozin har visat minskad förekomst av sjukhusinläggning för 
hjärtsvikt hos patienter som har hjärtsvikt med bevarad 
vänsterkammarfunktion (HFpEF) samt lätt sänkt vänsterkammarfunktion 
(HFmrEF) oavsett samsjuklighet med diabetes mellitus typ 2 [1].  
 
I EMPEROR-Preserved sågs en lägre förekomst av den primära 
sammansatta effektvariabeln kardiovaskulär död eller första 
sjukhusinläggning för hjärtsvikt hos de som randomiserades till 
empagliflozin jämfört med placebo (13,8% jämfört med 17,1%) vilket 
framförallt orsakades av en lägre förekomst av sjukhusinläggningar.   

Klassificering ATC-kod: A10BK03 

Företag  Boehringer Ingelheim 

Indikation Hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion  

Verkningsmekanism  SGLT2-hämning leder till en minskad återabsorption av glukos vilket leder 
till att glukos utsöndras via urinen. Ökad diures och natriumutsöndring 
leder till en minskad plasmavolym. Förbättrad energimetabolism, 
antiinflammatoriska effekter, viktreduktion, bättre glukoskontroll och 
blodtryckssänkning via hämning av parasympatikus anses kunna bidra till 
kardioprotektiva effekter [2].   

Dosering 10 mg dagligen.  

Administreringssätt  Peroralt. 

Regulatorisk information Tidpunkt för ansökan EMA: Hösten 2021 

Tidpunkt för förväntat godkännande: Maj 2022 Godkänt EMA mars 2022 

Godkänt på andra marknader: Nej ☐    Ja ☒  Var? USA februari 2022 

Berörd vårdverksamhet Specialistläkare inom kardiologi och internmedicin, primärvård.  

Försäljningssätt  Recept ☒    Rekvisition ☐    Smittskydd recept ☐   

Resurspåverkan 

Pris/läkemedelskostnad 10 mg dagligen: cirka 5 050 kronor per år. 

Annan påverkan Europeiska riktlinjer för behandling av hjärtsvikt har nyligen ändrats och 
inkluderar numera SGLT2-hämmare vid hjärtsvikt med nedsatt 
vänsterkammarfunktion (HFrEF) som en del av basbehandlingen [3].  
Nationella och regionala riktlinjer uppdateras för närvarande. 
Behandlingen vid HFpEF har främst inneburit behandling av 
komorbiditeter som hypertoni och förmaksflimmer [3].  

 

Om SGLT2-hämmare tillkommer i behandlingsarsenalen vid HFpEF så 
finns ett ökat intresse att ställa diagnosen HFpEF vilket ökar behovet av 
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ekokardiografisk diagnostik. Hälften av patienter med hjärtsvikt anses ha 
bevarad vänsterkammarfunktion. De flesta av dessa patienter behandlas 
i primärvården men ett ökat behov av diagnostik på 
hjärtsviktsmottagningar kan bli aktuellt.  

Bland patienter med HFpEF finns många äldre. SGLT2-hämmare verkar ha 
lika goda effekter hos äldre även om försiktighet för att förhindra 
exempelvis hypotension kan behövas [4].  

Sjukdomen 
Förekomst Behandlas barn ☐ och/eller vuxna ☒  

Prevalensen hjärtsvikt i den vuxna befolkningen anses vara 1‒2 procent 
men 10 procent hos de över 70 år [3].  

 

I Sverige uppges 200 000 till 300 000 invånare ha hjärtsvikt (Vårdförlopp 
hjärtsvikt) (5). I Stockholm har cirka 36 000 personer fått 
hjärtsviktsdiagnos de senaste tio åren [6].  

 

Cirka hälften av patienter med hjärtsvikt uppskattas ha nedsatt 
vänsterkammarfunktion EF ≤ 40% (HFrEF) och hälften anses ha hjärtsvikt 
med vänsterkammarfunktion som är bevarad (HFpEF) eller ”mildly 
reduced” (HFmrEF). Patienter med HFpEF är ofta äldre och av kvinnligt 
kön jämfört med patienter med HFrEF och HFmREF [3].   

Sjukdomens 
svårighetsgrad 

Hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion anses ha bättre prognos 
än nedsatt vänsterkammarfunktion. Prognosen för hjärtsvikt med 
nedsatt vänsterkammarfunktion har förbättrats senaste åren men är 
förenad med hög sjuklighet och låg livskvalitet [3].  

Nuvarande behandling Fram till nyligen har behandling som specifikt minskar sjuklighet och död 
hos patienter med HFpEF saknats. Behandling av underliggande 
hjärtsjukdom (t.ex. hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom, förmaksflimmer) 
och andra komorbiditeter (t.ex. diabetes, njursvikt, lungsjukdom, 
övervikt, anemi) är viktigt. Diuretika rekommenderas vid övervätskning 
som symptomlindring.  

 

Vårdprogram/behandlingsriktlinjer:  

Vårdförlopp nydebuterad hjärtsvikt 
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/pu
bliceradekunskapsstod/hjartochkarlsjukdomar/vardforlopphjartsviktnyde
buterad.56306.html 
Access: 2022-01-12 

 

Hjärtsvikt, Viss, kommer vara uppdaterat. 
http://www.viss.nu/handlaggning/vardprogram/hjart-
karlsystemet/hjartsvikt/ 
Access: 2022-01-12 

 
Rekommendation för läkemedelsbehandling av hjärtsvikt med nedsatt 
systolisk vänsterkammarfunktion. Läkemedelskommittén, LOK. 
Publicerat 2021-06-24 

http://www.viss.nu/handlaggning/vardprogram/hjart-karlsystemet/hjartsvikt/
http://www.viss.nu/handlaggning/vardprogram/hjart-karlsystemet/hjartsvikt/
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https://janusinfo.se/lakemedelskommitten/lok/artiklar/rekommendation
forlakemedelsbehandlingavhjartsviktmednedsattsystoliskvansterkammar
funktion.5.6b0cec9617a2d3d28f8699b5.html 

Access: 2022-01-12 

2021 ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic 
heart failure. 2021-08-27 
https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-
and-Chronic-Heart-Failure 

Vetenskaplig dokumentation  
 EMPEROR-PRESERVED NCT03057951 [1] 

Typ av studie Fas III, dubbelblind placebokontrollerad randomiserad, multicenterstudie. 

Status Avslutad 

Antal patienter 5988 (varav 2997 randomiserades till empagliflozin), medelålder 72 år, 49% diabetes mellitus ´, 45% 
kvinnor. 

Patientpopulation 
Inklusionskriterier, 
urval: 

Hjärtsvikt med systolisk vänsterkammarfunktion EF > 40%, New York Heart Classification (NYHA) II-
IV, samt förhöjt NT-proBNP > 300 eller > 900 pg/ml vid förmaksflimmer. Patienter skulle ha 
ekokardiografi-verifierad strukturell hjärtsjukdom (vänsterkammarförstoring och/ eller 
vänsterkammarhypertrofi) ELLER varit inlagda på sjukhus pga. hjärtsvikt senaste 12 månaderna.  

Exklusionskriterier Behandling med SGLT2 hämmare senaste 3 månaderna, eGFR < 20 ml/min/1,73 m2. Förmaksflimmer 
hjärtfrekvens >110/min, systoliskt blodtryck ≥ 180 mm Hg, symtomatisk hypotension och/eller 
systoliskt  blodtryck < 100 mm Hg, kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Hjärtinfarkt, hjärtkirurgi, stroke, 
TIA senaste 90 dagarna, kardiomyopatier, allvarlig klaffsjukdom, akut hjärtsvikt, förekomst av 
devices såsom ICD senaste 3 månaderna, eller CRT. 

Interventions-
behandling 

10 mg empagliflozin dagligen som tillägg till rekommenderad behandling. Mediantid 26 månader.  

Jämförelse- 

arm/-ar 

Placebo 

Resultat 

Primära 
effektvariabler 

Kombinerad kardiovaskulär död eller första sjukhusinläggning för hjärtsvikt 

Empagliflozin: 13,8%    Placebo: 17,1%  

HR 0,79; 95% KI 0,69–0,90 (p <0,001) 

 

Sjukhusinläggning för hjärtsvikt  

Empagliflozin 8,6%    Placebo: 11,8%  

HR 0,71 95% KI 0,60–0,83  

 

Kardiovaskulär död  

Empagliflozin: 7,3%    Placebo: 8,2% 

HR 0,91 95% KI 0,76–1,09  

Sekundära 
effektvariabler 

(urval) 

 

 

 

Antal sjukhusinläggningar pga. hjärtsvikt totalt (både första och återkommande 
sjukhusinläggningar) 
Empagliflozin: 407    Placebo: 541 
HR 0,73; KI 0,61–0,88, p <0,001 
 
Sjukhusinläggningar oavsett orsak:  
HR 0,93 (95% KI 0,85–1,01) 
 
Total mortalitet: 
HR 1,00 (95% KI 0,87–1,15) 
 

Förändring av eGFR per år ml/min/1,73 m2  
Empagliflozin: - 1,2%    Placebo: - 2,6%  

- 1,2% vs - 2,6%, HR 1,36; 95% KI 1,06–1,66 p <0,001 

 

https://janusinfo.se/lakemedelskommitten/lok/artiklar/rekommendationforlakemedelsbehandlingavhjartsviktmednedsattsystoliskvansterkammarfunktion.5.6b0cec9617a2d3d28f8699b5.html
https://janusinfo.se/lakemedelskommitten/lok/artiklar/rekommendationforlakemedelsbehandlingavhjartsviktmednedsattsystoliskvansterkammarfunktion.5.6b0cec9617a2d3d28f8699b5.html
https://janusinfo.se/lakemedelskommitten/lok/artiklar/rekommendationforlakemedelsbehandlingavhjartsviktmednedsattsystoliskvansterkammarfunktion.5.6b0cec9617a2d3d28f8699b5.html
https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-and-Chronic-Heart-Failure
https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-and-Chronic-Heart-Failure
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Livskvalitet [7] 

KCCQ (Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire):  

Något större andel av patienterna med empagliflozin jämfört med placebo hade förbättrats i KCCQ 
Clinical Symptom Score (KCCQ-CSS) efter 1 år enligt nedan: 

≥ 5 poäng: 51 vs 46,7%, ≥ 10 poäng: 45,2 vs 42%, ≥ 15 poäng: 44,1 vs 42,5% 
 
Efter 3 mån (kvarstod efter 1 år) hade empagliflozingruppen högre odds för förbättring med minst 
5 poäng: OR 1,23; 95%CI 1,10, 1,37) 

 
Påverkan på labbvärden, urval, behandlingsgruppen relativt placebogruppen:  
HbA1c hos patienter med diabetes: - 0,19% 
hematokrit + 2,4% 
NT-proBNP -20 pg/ml 

Vikt – 1,3 kg 

Systoliskt blodtryck: -1,2 mm Hg 

Säkerhet Allvarliga biverkningar (SAE): Empagliflozin 47,9% Placebo   51,6%  

Hypotension: Empagliflozin 10,4% Placebo     8,6% 

Akut njursvikt: Empagliflozin 12,1% Placebo   12,8% 

Ketoacidos: Empagliflozin   0,1% Placebo     0,2%  
 (inträffade enbart hos de med diabetes) 

Hypoglykemi: Empagliflozin   2,4% Placebo     2,6% 

UVI: Empagliflozin    9,9% Placebo     8,1% 

Genitala infektioner: Empagliflozin    2,2% Placebo     0,7% 

Frakturer: Empagliflozin    4,5% Placebo     4,2% 

Amputationer: Empagliflozin    0,5% Placebo     0,8% 

 

Lika stor andel av randomiserade patienter i behandlingsgruppen respektive placebogruppen avbröt 
behandlingen (23%). Biverkningar som orsak till att behandlingen avbröts sågs hos 19,1% i 
empagliflozingruppen och 18,4% av placebogruppen. Hypotension samt okomplicerade genitala 
infektioner och urinvägsinfektioner var vanligare hos patienter som fick empagliflozin.  

Kommentar till den 
vetenskapliga 
dokumentationen  

Empagliflozin utvecklades som ett peroralt diabetesläkemedel och har 
visats minska risken för kardiovaskulära händelser och död hos individer 
med diabetes mellitus typ 2 och samtidig aterosklerotisk kardiovaskulär 
sjukdom [8]. Minskad risk för hjärtsvikt samt försämring i njurfunktion 
och progress till kronisk njursvikt sågs i metaanalys av kanagliflozin, 
dapagliflozin och empagliflozin [9]. Både empagliflozin och dapagliflozin 
har visats minska förekomst av hjärtsvikt hos patienter som har hjärtsvikt 
med nedsatt vänsterkammarfunktion [10, 11]. 

 

Den primära effektvariabeln ”sjukhusinläggning för hjärtsvikt” 
definierades som objektiv evidens för nytillkommen eller förvärrad 
hjärtsvikt som krävde insättning eller intensifierad specifik 
hjärtsviktsbehandling, att den primära inläggningsdiagnosen var 
hjärtsvikt och att sjukhusvistelsen var minst 12 timmar.  

 

I den aktuella studien var den systoliska vänsterkammarfunktionen i 
medeltal EF 54% (en tredjedel vardera i grupperna EF 41–49%, 50–59% 
samt ≥ 60%).  

 

Cirka en fjärdedel av patienterna hade de senaste 12 månaderna varit 
inlagda på sjukhus på grund av hjärtsvikt. 

 

I fördjupad analys av Emperor-preserved studien sågs att effekten på 
färre sjukhusinläggningar kom tidigt, och nådde statistisk signifikans 
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18 dagar efter randomisering [12]. Analys visade också färre 
sjukhusinläggningar av hjärtsvikt som krävde intensivvård, behandling 
med vasopressor eller inotropa läkemedel, samt färre patienter som 
behövde intensifiera intravenös diuretikabehandling polikliniskt.  

 

I predefinierad subgruppsanalys sågs överlag konsistenta effekter i den 
primära effektvariabeln. Effekten av den primära effektvariabeln hos 
individer med systolisk vänsterkammarfunktion EF >60% (HR 0,87; KI 
0,69-1,10) verkade inte lika stor som hos individer med EF <50% (HR 0,71; 
KI 0,57-0,88), men det fanns ingen statistiskt påvisad skillnad mellan 
grupperna med olika EF.  

 

En stor andel av patienterna hade annan hjärtsviktsmedicinering: 81 
procent blockad av renin–angiotensin–aldosteron-systemet (RAAS-
blockad), 2,2 procent sakubitril/valsartan, 37 procent 
mineralreceptorantagonister (MRA), 87 procent betablockad. Trots det 
visade empagliflozin goda effekter. I subgruppsanalys (appendix) verkade 
dock individer som behandlades med mineralreceptorantagonister (MRA) 
i baseline ha begränsad effekt av SGLT2-hämmare med avseende på 
hjärtsviktsinläggningar. 

 

Livskvalitet enligt KCCQ-skalan har validerats även för patienter med 
HFpEF [13].   Även om författarna anger att kliniskt signifikant förbättring 
sågs efter 12 veckors behandling och bibehölls vid 1 års behandling sågs 
små skillnader mellan empagliflozin och placebogruppen. En förändring 
på 5 poäng anses innebära en liten men kliniskt signifikant förbättring 
[14]. I empagliflozingruppen hade något fler patienter minst 5 poängs 
förbättring i KCCQ Clinical Symptom Score (KCCQ-CSS) jämfört med 
placebogruppen.   

Pipeline 

Andra läkemedel med 
indikationen 

 

 Angiotensin-neprilysin-hämmaren sakubitril-valsartan (Entresto®) 
 har jämförts med valsartan hos patienter med EF ≥ 45%. Ingen 
skillnad sågs i antal sjukhusinläggningar för hjärtsvikt och 
kardiovaskulär död [15].  

 Dapagliflozin har indikationen kronisk hjärtsvikt med nedsatt 
ejektionsfraktion och kan komma att få indikationen HFpEF.  

 

Enligt databasen Citeline 2021-11-19 befinner sig följande preparat i 
fas III kliniska prövningar för behandling av hjärtsvikt:  

 AZD-4831: en myeloperoxidase hämmare för hjärtsvikt med 
bevarad vänsterkammarfunktion, fas III studie pågår 
(AstraZeneca) 

 CardiAMP cellterapi (benmärgsceller, autologa eller allogena, 
rekrytering till fas III-studie pågår (Biocardia) 

 Finerenon (en mineralreceptorantagonist) vid hjärtsvikt med EF 
≥40%, rekrytering till fas III-studie pågår (Bayer) 

 Omecamtiv mecarbil (AMG-423): cardiac myosin aktivator 
(Cytokinetics) 
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 Neucardin, en recombinant human neuregulin-1 fragment, 
påverkar en receptor I hjärtats myocyter, fas III-studier pågår 
(Zensun) 

Andra indikationer för 
läkemedlet  

 

Nuvarande indikation för empagliflozin är [16, 17] 

 Vuxna med otillräckligt kontrollerad diabetes mellitus typ 2 som 
ett komplement till diet och motion, som monoterapi eller som 
tillägg till andra diabetesläkemedel  

 Vuxna med symtomatisk kronisk hjärtsvikt  
Många olika studier pågår för empagliflozin, även vid andra indikationer 
såsom cirrhos, prevention vid samtidig användning av antracykliner hos 
cancerpatienter, förmaksflimmer, kronisk SIADH [18].  
 
Dapagliflozin har indikationen kronisk njursjukdom vilket sannolikt också 
empagliflozin kommer att få.  

Övrigt 

De vanligaste biverkningarna av SGLT2-hämmare utgörs av urinvägsinfektioner och genitala 
infektioner [19]. Allvarliga biverkningar som har observerats i tidigare studier av SGLT2-hämmare 
inkluderar amputationer, frakturer och ketoacidos [20]. Ketoacidos orsakas av insulinbrist och är ett 
ovanligt men potentiellt livshotande tillstånd vilket gör att förskrivare och patienter bör känna till 
riskfaktorer för dess uppkomst [21]. Patientinformation har utarbetats om detta och finns exempelvis 
tillgängligt på Janusinfo [22].  

 

I den aktuella studien sågs ingen signal för dessa allvarliga biverkningar hos de som randomiserades 
till empagliflozin. Ingen signal med avseende på förekomst av ketoacidos sågs, de få fall som 
inträffade sågs hos de med diabetes (fyra i empagliflozingruppen, fem i placebogruppen).  

Författare 
Karolina Nowinski, biträdande överläkare, medicine doktor 

Medicinsk enhet Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stockholm 
 

Författaren har lämnat jävsdeklaration. 

Referenser 

1. Anker SD, Butler J, Filippatos G, Ferreira JP, Bocchi E, Bohm M, et al. Empagliflozin in Heart Failure 
with a Preserved Ejection Fraction. The New England journal of medicine. 2021;385(16):1451-61. 
 
2. Lopaschuk GD, Verma S. Mechanisms of Cardiovascular Benefits of Sodium Glucose Co-Transporter 
2 (SGLT2) Inhibitors: A State-of-the-Art Review. JACC Basic Transl Sci. 2020;5(6):632-44. 
 
3. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Bohm M, et al. 2021 ESC Guidelines 
for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. European heart journal. 2021;21; 
42(36):3599-726. 
 
4.Custodio JS, Jr., Roriz-Filho J, Cavalcanti CAJ, Martins A, Salles JEN. Use of SGLT2 Inhibitors in Older 
Adults: Scientific Evidence and Practical Aspects. Drugs Aging. 2020;37(6):399-409. 
 
5. Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso-och sjukvård. Personcentrerat och 
sammanhållet vårdförlopp Hjärtsvikt – nydebuterad. 
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/publiceradekunskapsstod/hjart

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/publiceradekunskapsstod/hjartochkarlsjukdomar/vardforlopphjartsviktnydebuterad.56306.html


 
  

7 
 

ochkarlsjukdomar/vardforlopphjartsviktnydebuterad.56306.html Access: 2022-01-12 
 
6. Zarrinkoub R, Wettermark B, Wandell P, Mejhert M, Szulkin R, Ljunggren G, et al. The epidemiology 
of heart failure, based on data for 2.1 million inhabitants in Sweden. European journal of heart failure. 
2013;15(9):995-1002. 
 
7. Butler J, Filippatos G, Siddiqi TJ, Brueckmann M, Bohm M, Chopra V, et al. Empagliflozin, Health 
Status, and Quality of Life in Patients with Heart Failure and Preserved Ejection Fraction: The 
EMPEROR-Preserved Trial. Circulation. 2021. E pub 2021/11/16 
 
8. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, Fitchett D, Bluhmki E, Hantel S, et al. Empagliflozin, Cardiovascular 
Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. The New England journal of medicine. 
2015;373(22):2117-28. 
 
9. Zelniker TA, Wiviott SD, Raz I, Im K, Goodrich EL, Bonaca MP, et al. SGLT2 inhibitors for primary and 
secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review 
and meta-analysis of cardiovascular outcome trials. Lancet. 2019;393(10166):31-9. 
 
10. Packer M, Anker SD, Butler J, Filippatos G, Pocock SJ, Carson P, et al. Cardiovascular and Renal 
Outcomes with Empagliflozin in Heart Failure. The New England journal of medicine. 2020; 
383(15):1413-1424. 
 
11. McMurray JJV, Solomon SD, Inzucchi SE, Kober L, Kosiborod MN, Martinez FA, et al. Dapagliflozin 
in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction. The New England journal of medicine. 
2019;381(21):1995-2008. 
 
12. Packer M, Butler J, Zannad F, Filippatos G, Ferreira JP, Pocock SJ, et al. Effect of Empagliflozin on 
Worsening Heart Failure Events in Patients With Heart Failure and Preserved Ejection Fraction: 
EMPEROR-Preserved Trial. Circulation. 2021;144(16):1284-94. 
 
13. Joseph SM, Novak E, Arnold SV, Jones PG, Khattak H, Platts AE, et al. Comparable performance of 
the Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire in patients with heart failure with preserved and 
reduced ejection fraction. Circulation Heart failure. 2013;6(6):1139-46. 
 
14. Spertus JA, Jones PG, Sandhu AT, Arnold SV. Interpreting the Kansas City Cardiomyopathy 
Questionnaire in Clinical Trials and Clinical Care: JACC State-of-the-Art Review. Journal of the 
American College of Cardiology. 2020;76(20):2379-90. 
 
15. Solomon SD, McMurray JJV, Anand IS, Ge J, Lam CSP, Maggioni AP, et al. Angiotensin-Neprilysin 
Inhibition in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. The New England journal of medicine. 
2019;381(17):1609-20. 
 
16. FASS. Produktresumé Jardiance (empagliflozin) www.fass.se [updated 10/2021]. 
 
17. EMA. Jardiance: EPAR - product Information. 
https://www.emaeuropaeu/en/medicines/human/EPAR/jardiance#authorisation-details-section. 
01/12/2021. 
 
18. ClinicalTrials. www.ClinicalTrials.gov (access 2022-03-20) 
 

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstyrningvard/kunskapsstod/publiceradekunskapsstod/hjartochkarlsjukdomar/vardforlopphjartsviktnydebuterad.56306.html


 
  

8 
 

19. McGill JB, Subramanian S. Safety of Sodium-Glucose Co-Transporter 2 Inhibitors. The American 
journal of cardiology. 2019;124 Suppl 1:S45-S52. 
 
20. Nowinski K, Mannheimer B, Barany P. Lakartidningen. SGLT2-hämmare minskar risk för hjärt–kärl- 
och njursjukdom. Minskad risk hos patienter både med och utan diabetes typ. Lakartidningen 
2021;118:21096 
 
21. Bonikowska K, Magnusson P, Sjöholm Å. LCHF-kost gav svår ketoacidos hos patienter med typ 2-
diabetes. Intensivvård krävdes för att häva livshotande tillstånd. Lakartidningen. 2018;115:E4AD( 
 
22. Patientinformation: Till dig som medicinerar med SGLT2-hämmare. Region stockholms 
läkemedelskommitté, expertgrupperna för endokrina sjukdomar, njursjukdomar samt hjärt-och 
kärlsjukdomar. 
https://janusinfo.se/download/18.797b37df1779adf8a693eb6c/1624017741408/Patientinformation-
SGLT2-ha%CC%88mmare-210216.pdf (updated 2021-02-16). 

 

Om rapporten 

Denna bedömningsrapport är utformad för att ge en bild av ett kommande läkemedels eller ny 
indikations potentiella värde och dess sannolika konsekvens för sjukvården. Rapporten är inte en 
läkemedelsvärdering utan ett tidigt underlag ämnat för regionernas förberedelser. Informationen om 
ett nytt läkemedel är vanligen begränsad innan det godkänts och slutsatserna som dras i denna 
rapport är preliminära. Rapporten gäller vid den tidpunkt den skrevs och revideras inte.  

 

Den tidiga bedömningsrapporten tas fram av de 4 regionerna (VGR, RÖ, RS, Region Stockholm) på 
uppdrag av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Bedömningsrapporten är främst avsedd för 
läkemedelsstrategiskt arbete i SKR och regionerna men även TLV har tillgång till rapporterna. I de fall 
rapporten berör ett cancerläkemedel förmedlas den också vidare till NAC och RCC:s 
vårdprogramsgrupp. 

 

Rapporten skickas efter färdigställande till berört läkemedelsföretag för kännedom. Kontaktperson är 
koordinator Johanna Glad (johanna.glad@skane.se), Region Skåne. 

 
 
 
 
 


