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Avvakta med Forxiga vid hjärtsvikt 

Forxiga är sedan tidigare indicerat för behandling av diabetes och omfattas då av 
läkemedelsförmånerna med vissa begränsningar. Nyligen har Forxiga också godkänts för indikationen 
behandling av symtomatisk kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion hos vuxna. Denna 
indikation omfattas dock inte av läkemedelsförmånerna.  
 

NT-rådet har beslutat att Forxiga vid indikationen hjärtsvikt omfattas av ordnat införande. För en 
bedömning av behandlingens värde med hänvisning till den etiska plattformen för prioritering 
behövs en hälsoekonomisk värdering, som görs efter att företaget gjort en förmånsansökan hos TLV. 
I nuläget planerar NT-rådet inte att komma med någon ny rekommendation efter att TLV fattat 
beslut om förmån, utan vägledning kring användning av Forxiga planeras ges av de regionala 
läkemedelskommittéerna och det nationella programområdet för hjärt-kärlsjukdomar.  
 

Till dess att TLV beslutat om Forxiga vid hjärtsvikt ska ingå i läkemedelsförmånerna, rekommenderas 
regionerna att avvakta med införande av Forxiga vid behandling av hjärtsvikt för att undvika 
införande på osäkra grunder och en ojämlik hantering i landet. Läkemedelskommittén i Värmland 
ansluter sig till denna värdering och ber förskrivande läkare att avvakta med förskrivning av Forxiga 
på hjärtsviktsindikation. Läkemedelskommittén hänvisar i övrigt till kommande 
terapirekommendationer avseende hjärtsviktsbehandling.  
 

Tänk på att: Budesonid till nebulisator ska förvaras stående  
 

Budesonid i nebulisator används vid astma och pseudokrupp. Läkemedlet i pipetterna är i 

form av en suspension som sedimenterar i botten av pipetten under förvaringstiden. Vid 

stående förvaring är suspensionen lätt att skaka upp när pipetten ska användas. Förvaras 

budesonid liggande finns det en risk att läkemedlet istället sedimenterar i toppen av 

pipetten. Det kan resultera i att suspensionen inte går att skaka upp på korrekt sätt. 

Läkemedlet är även ljuskänsligt och ska förvaras i folieförpackningen i originalkartongen.  

 

Läkemedelsleveranser över jul- och nyårshelgerna 

Inför jul vill vi särskilt påminna alla verksamheter om att endast beställa läkemedel till dagar när 

verksamheten har öppet. Vid beställning i Raindance Marknadsplatsen går det att skriva in önskat 

leveransdatum (normalt blir det nästkommande vardag om detta inte ändras manuellt). Tänk även 

till lite extra vid beställning av kylvaror, för att undvika att läkemedel riskerar att bli stående 

ouppackade för länge. Leveranser från Apoteket kommer som vanligt varje vardag, men enheterna 

ombeds vara något restriktiva i beställning av kylvaror för leverans dag efter röd dag (28/12 och 4/1).  

Vid frågor rörande beställningar och leveranser över jul och nyår kontaktas:  

Läkemedelsenheten: 010-831 51 40 

Kundtjänst hos Apoteket: 010-447 73 00 

Läkemedelskommittén och läkemedelsenheten önskar nu God jul och Gott nytt år!  

Läkemedelsnytt tar jullov och är tillbaka igen vecka 3. 


