
14 juni 18

Regional introduktion av ny medicinsk metod

Rekommendation från Norrländska
läkemedelsrådet

2016-04-12
Version 1

Entresto®,sakubitril/valsartan

Entresto är indicerat för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos
vuxna med nedsatt ejektionsfraktion.

Sammanfattande ställningstagande från NLR:
• Att använda Entresto i enlighet med det landstingsgemensamma införandeprotokollet

• Att följa upp Entresto i registret Rikssvikt i enlighet med införandeprotokollet

• Att teckna det avtal om riskdelning som landstingen, företaget och TLV gemensamt tagit fram.
Rekommendationen innebär att följande patienter är aktuella för behandling:
Patienter aktuella för behandling med Entresto bör vara NYHA-klass II-IV med LVEF≤35% med kvarstående
symtom och behov av ytterligare behandling utöver basbehandling.
Basbehandling innebär:
o Maximalt tolererad dos av ACE-hämmare/ARB bör vara uppnådd innan byte till Entresto.
o Individuellt anpassad dos betablockerare
o MRA har provats eller övervägts.
- Patienter med tydlig indikation för CRT (sviktpacemaker) bör ha erhållit detta innan
behandling med Entresto.
Start av behandling med Entresto genomförs lämpligtvis vid hjärtsviktsmottagning, av förskrivare inom
kardiologi eller internmedicin

Kostnadskonsekvensen beräknas till för norra regionen på årsbasis om några
år. Första året påräknas kostnaden bli. Priset är baserad på kostnadsläget innan
återbäring vid riskdelningsavtalet.
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Generiskt namn och ATC-kod
Sakubitril-valsartannatriumhydrat, C09DX04

Handelsnamn
Entresto

Godkänd indikation
Entresto är indicerat för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna
med nedsatt ejektionsfraktion.

Nominering och anmälan
Läkemedlet nominerat av överläkare Krister Lindmark, Kardiologi, VLL.

Aktuell nationell/internationell konsensus
Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård (2015)

Europeiska kardiologförenigen: Riktlinjer från 2012

ACCF/AHA: Guideline for the management of heart failure (2013)

TLV: Förmånsbeslut.

NLT: Nationellt införande- och uppföljningsprotokoll; NLT-rekommendation v.2 finns.

Rekommendationen är:
• Att använda Entresto i enlighet med det landstingsgemensamma införandeprotokollet
• Att följa upp Entresto i registret Rikssvikt i enlighet med införandeprotokollet
• Att teckna det avtal om riskdelning som landstingen, företaget och TLV gemensamt tagit

fram.
• Rekommendationen innebär att följande patienter är aktuella för behandling:

o Patienter aktuella för behandling med Entresto bör vara NYHA-klass II-IV med
LVEF≤35% med kvarstående symtom och behov av ytterligare behandling utöver
basbehandling.

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

Entresto.
o Individuellt anpassad dos betablockerare
o MRA har provats eller övervägts.
o Patienter med tydlig indikation för CRT (sviktpacemaker) bör ha erhållit detta innan

behandling med Entresto.
• Start av behandling med Entresto genomförs lämpligtvis vid hjärtsviktsmottagning, av

förskrivare inom kardiologi eller internmedicin.

• Denna rekommendation gäller som längst fram till 2017-12-31

Internationell konsensus
Se ovan
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Bakgrund
Entresto är indicerat för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med
nedsatt ejektionsfraktion.

Entresto har utsetts av landstingen och NT-rådet till nationellt ordnat införande på nivå
1, vilket innebär att ett landstingsgemensamt införande- och uppföljningsprotokoll
utvecklats.

Bild är tagit ur bakgrundsbok till Skånelistan 2016

Huvudkonklusion

Tillståndets svårighetsgrad: Tillståndets svårighetsgrad bedöms som mycket hög (på
en skala av mycket hög, stor, måttlig och liten).

Åtgärdens effektstorlek: Effekten av behandlingen bedöms som måttlig till stor (på en
skala av liten-måttlig-stor-mycket stor)

Risk med åtgärden: Liten till måttlig risk. Det finns en teoretisk risk för att underlätta
utveckling av Mb Alzheimer och eventuellt våt makulaödem.

Åtgärdens kostnadseffektivitet: Med TLV:s antaganden är kostnaden per vunnet QALY
för behandling med Entresto ungefär. Vid dessa överläggningar har diskussioner förts
kring de osäkerheter som finns avseende behandlingseffekt i klinisk vardag och antal
patienter som kommer att behandlas. Överläggningarna har resulterat i en
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sidoöverenskommelse som hanterar den osäkerhet som råder gällande antal patienter
som kommer att behandlas och den innebär att företaget återbetalar en del av
behandlingskostnaden beroende på hur många patienter som behandlas.
Sidoöverenskommelsen är en förutsättning för gällande subvention.

Tillförlitligheten i det vetenskapliga underlaget: Tillförlitligheten i det vetenskapliga
underlaget för åtgärdens effekt är måttlig (på en skala från mycket hög, hög, måttlig till
låg).

Kostnader för norra regionens landsting
Kostnadskalkylen baseras på ett genomsnittligt patientgrundlag på 10-15 000 som antas
vara aktuella för behandling med Entresto i Sverige, vilket innebär patienter i norra
region vid full implementering av Entresto, vilket påräknas att ta flera år.

TLV har beslutat att Entresto ingår i högkostnadsskyddet från och med 1 april 2016.
Priset för Entresto är per dag (styrkorna 49/51 samt 97/103 mg), vilket motsvarar en
årskostnad på cirka. En sidoöverenskommelse finns mellan företag och landsting.

Uppskattad kostnadskonsekvens för norra regionens landsting
Kostnadskonsekvens c:a för första året beräknat på med hjärtsvikt i norra region, varav
5-10% kan vara aktuella för behandlingen. Kostnaderna kan ändra sig som följd av
riskdelningsavtalet. Det kommer antagligen att ta flera år innan denna kostnadsnivå nås.

Antal pat kr / 12 mån

JLL

LVN

VLL

NLL

Total

Uppföljning

Entresto kommer att följas upp inom ramen för de villkor TLV fastställt i samband med
subventionsbeslut. Landstingen kommer att komplettera TLV:s villkor för uppföljning
med att även bedöma sjukhusinläggningar och mortalitet samt socioekonomiska
faktorer genom att följa upp patienter i registret RiksSvikt, som är ett nationellt
kvalitetsregister.
Användning av Entresto ska på landstingsnivå följas upp månadsvis i pengar samt
volym/1000 invånare. Chefssamrådet kardiologi ska säkerställa att förskrivningen sker
enligt indikation och att den alltid följer gällande riktlinjer och rekommendationer.

Sammanfattande bedömning
Tillståndets svårighetsgrad anses mycket stor.
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Åtgärden har en måttlig till stor effekt på tillståndet.
Tillståndet är vanligt.
Åtgärden har en kostnad per QALY, som uppskattas till omkring, vilket betraktas som
kostnadseffektivt i relation till tillståndets svårighetsgrad.
Tillförlitligheten i det vetenskapliga underlaget för åtgärdens effekt är måttligt och för
den hälsoekonomiska värderingen medelhög.

På grundval av dessa överväganden rekommenderar ARIL landstingen att

använda Entresto i enlighet med det landstingsgemensamma införande-

protokollet och att följa upp Entresto i registret Rikssvikt i enlighet med

införandeprotokollet. Försäljning av Entresto ska följas upp månadsvis på

landstingsnivå.

Kontaktpersoner ARIL
Jörn Schneede, Ordförande ARIL

Krister Lindmark, överläkare kardiologi, Norrlands universitetssjukhus Umeå

Bilaga
Anmälan från Krister Lindmark, överläkare, Kardiologi Norrlands universitetssjukhus
Umeå


