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Entresto (sakubitril/valsartan) vid hjärtsvikt 
NT-rådets yttrande till regionerna 2019-02-19 
 
 

Rekommendation och sammanvägd bedömning  

 
 
Entresto är indicerat för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt 
ejektionsfraktion.  
 
NT-rådet rekommenderar användning av Entresto sedan 2016-04-07 då Entresto introducerades via 
ordnat införande och ett nationellt införande- och uppföljningsprotokoll. I samband med det ingicks 
ett avtal mellan företaget och regionerna. Det avtalet har avslutats 31 december 2018. 
 
NT-rådets bedömning av platsen i terapin för Entresto kvarstår. Entresto omfattas fortsatt av 
läkemedelsförmånerna och säljs till det pris som är fastställt av TLV.  
 
Antalet individer i Sverige som behandlas med läkemedel mot hjärtsvikt är mycket stort. Tills mer 
erfarenheter av risk/nytta-profil för Entresto erhållits är NT-rådets bedömning att Entresto kan 
användas till de patienter som har störst svårighetsgrad av hjärtsvikt, det vill säga då man trots 
optimerad behandling enligt Socialstyrelsens riktlinjer inte uppnått god kontroll av hjärtsvikt. NT-
rådet rekommenderar att behandling med Entresto lämpligtvis startas vid hjärtsviktsmottagning, av 
förskrivare inom kardiologi eller internmedicin. 
 
Det är också angeläget att läkemedlet fortsatt följs upp och att patienterna registreras i 
kvalitetsregistret RiksSvikt. NT-rådet har beslutat att rekommendationen kring platsen i terapin 
kvarstår tills mer data kring nyttan i klinisk vardag finns tillgängligt. 
  

 

NT-rådets rekommendation till regionerna är: 
- att följande patientgrupp är aktuell för behandling med Entresto:  

- NYHA-klass II-IV med LVEF ≤35 % med kvarstående symtom och behov av 
ytterligare behandling utöver basbehandling.  

Basbehandling innebär: 
- Maximalt tolererad dos av ACE-hämmare/ARB bör vara uppnådd innan byte 

till Entresto.  
- Individuellt anpassad dos betablockerare. 
- MRA har provats eller övervägts. 

- att patienter med tydlig indikation för CRT (sviktpacemaker) bör ha erhållit detta 
innan behandling med Entresto. 

- att behandling med Entresto lämpligtvis startas  vid hjärtsviktsmottagning, av 
förskrivare inom kardiologi eller internmedicin. 
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Referenser 
 
TLV:s beslut om begränsad förmån 

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård, Socialstyrelsen 
Kontinuerlig uppföljning av Entresto (sakubitril/valsartan) i klinisk rutinsjukvård, TLV 
 
 

Närvarande vid beslut 

Gerd Lärfars ordförande NT-rådet; Mårten Lindström Sydöstra sjukvårdsregionen; Mikael Köhler, 
Uppsala/Örebro sjukvårdsregion; Torbjörn Söderström, sjukvårdsregion Stockholm/Gotland; Anna Lindhé, 
Västra regionen; Anders Bergström, Norra sjukvårdsregionen; Maria Landgren, Södra sjukvårdsregionen 
 
Ingen ledamot deklarerade någon intressekonflikt för det aktuella ärendet. 
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https://www.tlv.se/download/18.467926b615d084471ac335b9/1510316392253/bes160331_entresto.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20999/2018-6-28.pdf
https://www.tlv.se/download/18.3d61c3c3167c695651ef74a/1545305039365/Pilot3-Metod_for_utvardering_av_behandlingseffekter_i_klinisk_vardag_med_en_jamforelsegrupp_fran_klinisk_vardag.pdf



