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Sammanfattning 

 

Bakgrund 

Förmaksflimmer är den vanligaste typen av arytmi. Vid förmaksflimmer försämras de elektriska 

signaler som genereras från sinusknutan och det leder till att elektriska signaler uppstår från andra 

lokalisationer än sinusknutan. Detta gör att hjärtats pumparbete försämras och hjärtat börjar slå 

snabbare och oregelbundet vilket leder till att blodet inte pumpas på ett effektivt sätt och att blodet 

ansamlas i förmaken istället. Detta ökar risken för bildning av blodproppar i förmaken som kan 

lossna och föras med blodet och fastna någon annanstans i kroppen vilket gör att patienter med 

förmaksflimmer har fem gånger högre risk att drabbas av stroke. Därför behandlas patienter med 

förmaksflimmer med antikoagulantia i syfte att minska risken för stroke och andra allvarliga 

komplikationer. Läkemedlet dabigatran är en ny oral antikoagulantia. Den är en potent, kompetitiv, 

reversibel, direkt trombinhämmare som hämmar spjälkning av fibrinogen till fibrin som är viktigt 

vid koagulation. Warfarin är den mest använda orala antikoagulantian och verkar genom att hämma 

leverns syntes av vitamin K-beroende koagulationsfaktorer genom att hämma enzymet vitamin K-

reduktas. 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete var att undersöka och jämföra läkemedlen dabigatran och warfarin avseende 

effektivitet och blödningsrisk när dessa används som förbyggande behandling av stroke och 

embolier hos patienter med förmaksflimmer. 

 

Metod 

Detta arbete utfördes som en litteraturstudie där fyra kliniska studier analyserades. Artiklarna 

söktes i databasen PubMed med sökorden warfarin, dabigatran och atrial fibrillation. 

 

Resultat 

Dosen 150 mg dabigatran var mer effektiv än warfarin när det användes som antikoagulantia för att 

förebygga stroke och emboli vid förmaksflimmer. Dosen 110 mg dabigatran gav mindre antal 

blödningar jämfört med warfarin. Dabigatran var likvärdig warfarin avseende risken för 

intrakraniell blödning. Det var också fler som dog vid behandling med warfarin jämfört med 

dabigatran.  

 

Slutsats 

Behandling med dabigatran var både mer effektiv och mer säker vid behandling av stroke hos 

patienter med förmaksflimmer jämfört med warfarin.  



  
 

Nyckelord 
Dabigatran, warfarin, förmaksflimmer, stroke, emboli, blödning 

 
ABSTRACT 

 

Background 

Atrial fibrillation is the most common type of arrhythmia. In atrial fibrillation, the 

electrical signals generated from the sinus node deteriorate and this results in electrical 

signals arising from locations other than the sinus node. The pumping work of the heart 

deteriorates, and the heart begins to beat faster and irregularly, which means that the 

blood is not pumped efficiently, and blood accumulates in the atrium instead. This 

increases the risk of blood clots and makes patients with atrial fibrillation five times 

more likely to have a stroke. Therefore, patients with atrial fibrillation are treated with 

anticoagulants with the aim of reducing the risk of stroke and other serious 

complications. Dabigatran is a new oral anticoagulant. It is a potent, competitive, direct 

thrombin inhibitor that reversibly binds to thrombin and thus inhibits the cleavage of 

fibrinogen to fibrin which is important for stabilizing aggregated platelets. Warfarin is 

the most used oral anticoagulant and works by inhibiting the liver synthesis of vitamin 

K-dependent coagulation factors by inhibiting the enzyme vitamin K reductase. 

 

Purpose 

The purpose of this study was to investigate and compare the efficacy and bleeding risk 

of Dabigatran and Warfarin when used as prophylaxis for stroke and embolism in 

patients with atrial fibrillation. 

 

Method 

This study was carried out as a literature study in which four clinical studies were 

analyzed. The studies were retrieved from the database PubMed and the articles were 

reached by using the keywords warfarin, dabigatran, and atrial fibrillation. All studies 

compared dabigatran treatment in two different doses, 110 mg, and 150 mg, with 

warfarin treatment. 

  

Results 

The dose of 150 mg dabigatran was more effective than warfarin when used as 

anticoagulant to prevent stroke and embolism in atrial fibrillation. The 110 mg 

dabigatran dose resulted in less bleeding compared to warfarin. Dabigatran was 

equivalent to warfarin for the risk of intracranial haemorrhage. There were also more 

people who died during treatment with warfarin compared to dabigatran. 

 

Conclusion 

Treatment with dabigatran is more effective and safer than treatment with warfarin to 

patients with atrial fibrillation. 
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INTRODUKTION 

 

 

Förmaksflimmer 
 
Förmaksflimmer är i sig inte en livshotande sjukdom, men kan ge en ökad risk för 

blodproppsbildning och stroke (1). Den är den vanligaste typen av arytmi (2) och beror 

ofta på en underliggande hjärtsjukdom (3). Vid förmaksflimmer försämras de elektriska 

signaler som genereras från sinusknutan. När de elektriska signalerna försämras eller 

slutar att fungera, går kroppen in med en reservmekanism som innebär att elektriska 

signaler uppstår från andra lokalisationer och inte bara från sinusknutan. Detta gör att 

hjärtats pumparbete försämras och hjärtat börjar slå snabbare och oregelbundet (4). 

De snabba och oregelbundna kontraktionerna i hjärtat leder till att blodet inte pumpas så 

effektivt som det borde och att blodet ansamlas i förmak istället, vilket ökar risken för 

stroke (5). Patienter med förmaksflimmer har cirka fem gånger högre risk att drabbas av 

stroke. Minst 5 000 fall av stroke per år kan kopplas till förekomsten av 

förmaksflimmer. Denna risk är särskilt stor för äldre patienter (över 65 år), patienter 

med diabetes, högt blodtryck, hjärtsvikt, kärlsjukdom, tidigare stroke och kvinnligt kön 

(6).  

Förmaksflimmer är den vanligaste typen av arytmi (2). I Sverige har var fjärde svensk 

över 40 år risk att drabbas av förmaksflimmer. Idag har över 200 000 personer 

diagnosen, men nästan lika många har förmodligen sjukdomen utan att veta om det (7). 

Tecken på förmaksflimmer kan vara hjärtklappning, snabb och oregelbunden puls, 

andnöd, bröstsmärta, trötthet och svimning, men för många patienter uppstår inga 

symtom alls (4). 

 

 

 

Klassificering av förmaksflimmer 

 

Baserat på hur länge arytmin varar, klassificeras förmaksflimmer i tre olika typer: 

paroxysmalt förmaksflimmer, persisterande förmaksflimmer och kroniskt 

förmaksflimmer. Om episoder av flimmer uppstår och slutar av sig själv inom sju dagar, 

så är det paroxysmalt förmaksflimmer (8) och den utgör cirka 40% av allt 

förmaksflimmer (9). Varar episoderna mer än sju dagar och kräver behandling för att 

sluta, så är det persisterande förmaksflimmer. Varar arytmin längre än en månad, så är 

den kroniskt förmaksflimmer (8).  

 

 

 

Diagnostik vid förmaksflimmer 

 
Det vanligaste sättet att diagnostisera förmaksflimmer är att använda elektrokardiogram 

(EKG) (4) som kan avläsa och registrera hjärtats elektriska aktivitet (10). Patienten 

ligger på en undersökningsbrits och får små elektroder som ser ut som plattor fastsatta 

på bröstkorgen, handlederna och vristerna. Elektroderna kopplas till EKG-apparaten och 

resultatet presenteras som kurvor (6).  
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P-våg kallas den kurva som mäter depolarisation och aktivitet i förmak. QRS-komplex 

mäter elektrisk aktivitet i kamrarna. T-våg kallas den kurva som mäter repolarisation i 

kamrarna (11). Vid förmaksflimmer ersätts P-vågor av snabba och flimrande vågor. 

Kammarfrekvensen blir snabb och oregelbunden och QRS-komplexen är bredare (12). 

 

 

 

Koagulation 

 
När förmaken flimrar leder det till att blodet inte pumpas så effektivt som det borde och 

att blodet ansamlas i förmaken (5). Detta ökar risken för blodproppsbildning i hjärtat 

och eftersom dessa blodproppar kan följa med blodströmmen så leder det till stopp av 

blodflöde i olika ställe i kroppen (13). Normalt när koagulation sker är det för att 

förhindra blodförlust vid skada på blodkärl. Då sker koagulation i två steg och delas in i 

primär hemostas och sekundär hemostas. Den primära hemostasen utgörs av 

trombocytaktivering, medan den sekundära hemostasen innebär aktivering av 

koagulationsfaktorer (14).  

Den primära hemostasen startas när ett kärl skadas så att trombocyter exponeras för 

kollagen. Trombocyterna fäster till kollagenet via von Willebrands faktor. Detta leder 

till att trombocyterna aktiveras och i sin tur frisätter substanser som binder till 

receptorer på andra trombocyter och aktiverar dem. Detta leder även till att de 

aktiverade trombocyterna uttrycker fibrinogenreceptor på sin yta. Så fort 

fibrinogenreceptorerna uttrycks på ytan binder fibrinogen till dessa receptorer och då 

bildas en första trombocytplugg (14).  

 

Den sekundära hemostasen innebär att koagulationskaskadens faktorer aktiveras. Dessa 

koagulationsfaktorer är proteiner som bildas i levern och cirkulerar i blodet i inaktiv 

form. De namnges med romerska siffror (koagulationsfaktorerna II-XIII). Aktivering av 

dessa koagulationsfaktorer leder till slut till att faktor X aktiveras till faktor Xa som i sin 

tur klyver protrombin (faktor II) till trombin. Det är alltså slutligen trombin som klyver 

fibrinogen till fibrin som stabiliserar trombocytpluggen som bildas i den primära 

hemostasen. Trombin kan även aktivera faktor XIII som stärker fibrin-fibrin länkarna så 

att koaglet stabiliseras. Trombin stimulerar också sin egen bildning genom att aktivera 

faktor V och faktor VIII samt även faktor XI (14) . 

 

För att koagulationsfaktorerna ska bildas i levern krävs det vitamin K, ett fettlösligt 

vitamin som krävs för bildning av faktorerna II, VII, IX och X, men även till bildning 

av Protein C och Protein S. Vitamin K karboxylerar glutaminsyra som finns i 

koagulationsfaktorerna och på detta sätt aktiveras dem. Samtidigt som glutaminsyra 

karboxyleras oxideras vitamin K och blir inaktiv. Vitamin K-reduktas är ett enzym som 

reducerar vitamin K och återaktiverar det så att vitaminet kan aktivera ytterligare 

faktorer (14).  

 

De båda läkemedlen dabigatran och warfarin, som studeras i detta arbete, verkar på 

olika sätt för att förhindra koagulation och minska trombosrisken. 
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Behandlingsrekommendation 

 

Syftet med behandling med antikoagulationsmedel är att minska risken för stroke och 

andra allvarliga komplikationer hos patienter med förkasflimmer (15). Till patienter 

med förmaksflimmer rekommenderas nya orala antikoagulantia (NOAK) före warfarin 

vid nyinsättning av oral antikoagulantia (16, 17), men totalt behandlade med warfarin är 

fortfarande fler än dem som behandlas med NOAK (18). En av dessa NOAK, nämligen 

dabigatran, jämförs här med warfarin. 

 

 

 

Dabigatran 

 

Dabigatran är en ny oral antikoagulantia (14) och godkändes i Europa 2010 för att 

förebygga stroke och systemisk emboli hos patienter med förmaksflimmer (19, 20).  

Dabigatran är en potent, kompetitiv, direkt trombinhämmare som binder reversibelt till 

trombin och hämmar därmed spjälkning av fibrinogen till aktivt fibrin som är viktig för 

koagulation (14). 

Dabigatran administreras oralt i form av dabigatranetexilat som är en lågmolekylär 

prodrug som saknar farmakologisk aktivitet (14). Dabigatranetexilat absorberas snabbt 

och omvandlas fullständigt till dabigatran i levern via esteraskatalyserad hydrolys. 

Dabigatran elimineras i urin och har en halveringstid på mellan 12 – 14 timmar (21). 

 

 

 

Warfarin  

 

Warfarin är den mest använda orala antikoagulantian (22). Den godkändes som 

läkemedel 1954 (23) och har använts länge för behandling och förebyggande av djup 

ventrombos (DVT) och lungemboli, men även för förebyggande av tromboemboliska 

komplikationer hos patienter med förmaksflimmer (14).  

Warfarin är en peroral vitamin K-antagonist som hämmar leverns syntes av vitamin K-

beroende koagulationsfaktorer (10) genom att hämma enzymet vitamin K-reduktas och 

på detta sätt kompetetivt blockerar reduktion av vitamin K till sin aktiva form (14). 

Warfarin absorberas snabbt, metaboliseras i levern av CYP2C9 och utsöndras i urin. 

Halveringstiden för warfarin varierar stort mellan individer, men är runt 40 timmar hos 

många (14). 

Warfarin verkar genom att hämma aktivering av nya koagulationsfaktorer och inte de 

redan karboxylerade och aktiva koagulationsfaktorer som finns i blodet. Detta leder till 

att effekten av läkemedlet dröjer och ses inte omedelbart efter intag (14). Halveringstid 

för vitamin K-beroende koagulationsfaktorer varierar från 5 timmar för faktor VII till 50 

timmar för faktor II vilket gör att den maximala effekten, trots snabb absorption, uppnås 

efter 4 – 5 dagar (24). 

Warfarin är ett racematiskt läkemedel som består av S-warfarin och R-warfarin. S-

warfarin är 1 000 gånger mer potent än R-warfarin och metaboliseras huvudsakligen av 

CYP2C9. R-warfarin metaboliseras huvudsakligen av CYP1A2 och CYP3A4 (14).  

Effekten av warfarin beror mest på S-warfarin (24). 
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Det är svårt att ställa in rätt dos warfarin på grund av läkemedlets smala terapeutiska 

fönster och känsligheten som varierar mellan individer (14). Därför bör ett 

koagulationstest genomföras innan behandling startas för att bestämma 

protrombinkomplex (PK) som uttrycks som Internationaliserat Normaliserat Ratio 

(INR) (24). Patientens koagulationstid delas med normal koagulationstid och kvoten av 

koagulationstestet ska ligga mellan 2 – 4. Dosen ställs in så att rätt kvot fås (14). 

Warfarin har många läkemedel-läkemedelinteraktioner och läkemedel-matinteraktioner 

(25). Risken är större med läkemedel och födoämnen som metaboliseras av samma 

enzymer som metaboliserar warfarin, eller läkemedel och födoämnen som inducerar 

eller hämmar dessa enzymer (24).  

 

 

 

Att beräkna risken för att drabbas av stroke 

 
Patienter med förmaksflimmer har fem gånger högre risk att drabbas av stroke och 

minst 5 000 fall av stroke per år kan kopplas till förekomsten av förmaksflimmer (6). 

För att beräkna strokerisken hos patienter med förmaksflimmer så finns det två 

modeller, CHA2DS2VASc och CHADS2. Varje bokstav är en förkortning till en 

riskfaktor (se tabell 1). Varje riskfaktor ger antingen 1 eller 2 poäng och summan av 

poängen ger en uppskattning av hur stor risken är att drabbas av stroke. Riskfaktorer 

som omfattas i CHA2DS2-modellen är hjärtsvikt, hypertension, ålder, diabetes mellitus 

och tidigare stroke/transitorisk ischemisk attack. Till CHA2DS2VASc-modellen läggs 

även kärlsjukdom och kvinnligt kön (26-28). Se tabell 1. 

 

Om antal poäng är noll, är risken för att drabbas av stroke låg. Risken anses vara måttlig 

om antalet är en poäng, medan anses den vara hög om antalet är två poäng eller mer 

(26-28). 

 

 
Tabell 1: Tabellen visar de riskfaktorerna som är inkluderade i CHA2DS2VASc-modellen samt 

dess poäng. 

  

Förkortning Riskfaktor Poäng 

C Hjärtsvikt 1 

H Hypertoni 1 

 

A2 

Ålder 65 – 74 år 1 

Ålder ≥ 75 år 2 

D Diabetes 1 

S2 Tidigare stroke/TIA/emboli 2 

Va Kärlsjukdom 1 

 Sc Kvinnligt kön 1 
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Statistiska begrepp 

 

Relativ risk  

 

Relativ risk är kvoten mellan två risker. Begreppet risk betyder antal drabbade personer 

i en grupp dividerat med det totala antalet personer i gruppen. Då är den relativa risken 

risk i behandlingsgrupp A dividerat med risk i behandlingsgrupp B (29). Om värdet på 

relativa risken är lika med 1 betyder det att båda grupperna är likvärdiga. Om värdet är 

lägre än 1 betyder det att risken i behandlingsgrupp B är lägre, och vice versa (30). 

 

 

 

Riskkvot (hazard ratio) 

 

Riskkvot beräknas genom att dividera antal drabbade personer per tidsenhet i 

behandlingsgrupp A med antal drabbade personer per tidsenhet i behandlingsgrupp B 

(31). Riskkvoten används för att jämföra mellan två behandlingar och avgöra vilken av 

dem som kan förkorta sjukdomens varaktighet (32). 
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SYFTE 

 

 
Syftet med detta arbete var att jämföra läkemedlen dabigatran och warfarin avseende 

effektivitet och blödningsrisk när dessa används som förbyggande behandling av stroke 

och embolier hos patienter med förmaksflimmer.  

 

 

 

MATERIAL OCH METOD 

 

 
Arbetet är en litteraturstudie som utfördes genom insamling av artiklar från databasen 

PubMed. Sökord som användes var warfarin, dabigatran och atrial fibrillation. 

Sökningen begränsades till Clinical Trial, Full text och Publication date from 2005 to 

2020. Denna sökning gav 90 träffar, fyra artiklar passade till inklusionskriterierna och 

valdes ut. Se tabell 2.  

  

Studier som inkluderades till detta arbete var studier som jämför dabigatran i två olika 

doser (110 mg och 150 mg) med warfarin som förebyggande behandling av stroke och 

embolier hos patienter med förmaksflimmer.  

 

De studier som inkluderades var fyra kliniska studier där warfarin jämfördes med 

dabigatran. Två studier omfattade stora patientgrupper om minst 18 000 deltagare och 

två studier omfattade mindre patientgrupper om minst 400 deltagare. Alla studier har 

samma syfte, att undersöka och jämföra förebyggande effekt och blödningsrisk av 

warfarin och dabigatran hos patienter med förmaksflimmer.  

 

Studier som handlar om kombinationsbehandling eller jämförelse med andra läkemedel, 

medicinska tekniker eller operation, samt studier som handlar om patienter med andra 

sjukdomar eller patienter som genomgår operation exkluderades. Studier som handlar 

om effekt på njurfunktion, jämförelse mellan olika blödnings scores, biomarkörer, 

koagulations markörer, faktorer förknippad med val av läkemedel eller 

kostnadseffektivitet exkluderades. Studier som saknar resultat/pågår eller omfattar en 

studie som redan valts ut exkluderades. 
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RESULTAT 

 

 
Tabell 2: Sammanfattning av de inkluderande studierna. 

 

 

Studie 

 

Primärt & 

sekundärt 

effektmått 

 

Syfte 

 

Läkemedel 

och deltagare  

 

Allmänt 

resultat 

(1) 
Comparison of 

clinical 

characteristics 

of real-life 

atrial 

fibrillation 

patients treated 

with vitamin K 

antagonists, 

dabigatran, and 

rivaroxaban 

(33). 

 

Studiens effektmått: 

Systemisk emboli och 

större blödning 

 

Syftet med 

denna studie var 

att jämföra 

mellan vitamin 

k antagonist och 

dabigatran vad 

gäller 

riskfaktorer för 

blödning och 

tromboembolisk

a händelser. 

 

 

W och D  

(110 mg, 150 mg) 

 

2 477 patienter 

D: 504 

W: 1 973 

 

D vs. W 

Risk för systemisk 

emboli och större 

blödningar var 

större hos patienter 

behandlade med 

110 mg D jämfört 

med patienter 

behandlade med 

150 mg D. Det var 

ingen signifikant 

skillnad mellan D 

och W vad gäller 

risken för 

systemisk emboli 

och större 

blödningar. 

(2) 
Effectiveness 

and Safety of 

Non-Vitamin K 

Antagonist 

Oral 

Anticoagulants 

in Asian 

Patients with 

Atrial 

Fibrillation. 

(34) 

 

 

Studiens effektmått: 

Stroke, intrakraniell 

blödning och död. 

 

Syftet med 

studien var att 

jämföra 

effektiviteten 

och säkerheten 

mellan D och W 

i den koreanska 

populationen 

som har 

förmaksflimmer. 

 

 

W och D  

(110 mg, 150 mg) 

 

26 963 patienter 

D: 3 741 

W: 23 222 

 

D vs. W 

D och W gav 

liknande risk för 

stroke. D gav lägre 

risk för 

intrakraniell 

blödning och död.  
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(3) 
Dabigatran 

Versus 

Warfarin in 

Atrial 

Fibrillation: 

Multicenter 

Experience in 

Turkey. (35) 
 

 

Studiens effektmått: 

Stroke och död. 

 

Säkerhetsmått: 

Intrakraniell blödning. 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

säkerhet vid 

behandling med 

W och D hos 

patienter med 

förmaksflimmer, 

samt 

förekomsten av 

stroke, 

intrakraniell 

blödning och 

dödsfall hos 

dessa patienter. 

 

 

W och D 

(110 mg, 150 mg) 

 

439 patienter 

D: 220 

W: 219 

 

110 D vs. W 

Förekomsten av 

stroke och död var 

lägre i 110 mg D än 

W. Det var ingen 

signifikant skillnad 

mellan W och D 

vad gäller 

intrakraniell 

blödning. 

 

150 D vs. W 

D 150 mg var 

associerad med 

lägre stroke och 

död än W, och även 

bättre än 110 mg D. 

Det var ingen 

signifikant skillnad 

mellan W och D 

vad gäller 

intrakraniell 

blödning. 

 

(4) 
Dabigatran 

versus 

Warfarin in 

Patients with 

Atrial 

Fibrillation. 

(36) 
 

 

 

Primärt effektmått: 

Stroke eller systemisk 

emboli. 

 

Primärt 

säkerhetsmått: 

 Större blödningar 

 

Sekundärt effektmått: 

Död 

 

 

Syftet med 

studien var att 

jämföra två 

olika doser av D 

med W som 

förebyggande 

behandling av 

stroke och 

systemisk 

emboli hos 

patienter med 

förmaksflimmer 

och ökad risk 

för stroke, samt 

undersöka 

blödningsrisk 

och dödlighet. 

 

 

W och D  

(110 mg, 150 mg) 

 

18 113 patienter 

D: 12 091 

W: 6 022 

 

110 mg D vs. W 

Förekomsten av 

stroke eller 

systemiska 

embolier var 

densamma. 

Andelen större 

blödningar var 

mindre med 110 

mg D än med W. 

 

150 mg D vs. W 

Förekomsten av 

stroke eller 

systemiska 

embolier var 

mindre med 150 

mg D. Andelen 

större blödningar 

var densamma. 

 

Dödlighet var störst 

i W jämfört med 

båda doser av D. 

 
D: dabigatran, W: warfarin. 
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Studie 1 
 

Comparison of clinical characteristics of real-life atrial fibrillation patients treated with 

vitamin K antagonists, dabigatran, and rivaroxaban (33). 

 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att jämföra mellan vitamin k antagonist och dabigatran vad 

gäller riskfaktorer för blödning och emboli hos patienter med förmaksflimmer. 

 

 

Studiedesign 

 

Studien var en retrospektiv, multicenterstudie som jämförde behandling med vitamin k 

antagonister (acenokumarol eller warfarin) och behandling med dabigatran hos patienter 

med förmaksflimmer. Denna studie utfördes i Polen. 

 

Patienter som inkluderades till denna studie var patienter med förmaksflimmer i olika 

åldrar och som var inlagda på sjukhus mellan 2011 och 2016. De som exkluderades ur 

studien var patienter som inte fick orala antikoagulantia på sjukhuset och patienter som 

inte hade diagnosen av valvulär förmaksflimmer. 

 

Studiens population var 2 477 patienter, därav 917 patienter var kvinnor och 1 560 

patienter var män. Medelålder av den totala populationen var 67,9 år. Av totalt 2 477 

patienter tog 1 973 patienter vitamin k antagonist (acenokumarol eller warfarin) och 504 

patienter tog dabigatran i två olika doser, 110 mg eller 150 mg. 

I dabigatrangruppen var andel kvinnor 38,9% och medelålder 66,0 år, medan i vitamin 

K-antagonistgruppen var andel kvinnor 35,5% och medelålder 67,0 år. 

 

Studiens effektmått var systemisk emboli och större blödning. Statistisk signifikans 

beskrevs som P<0,05. 

 

Studien sponsrades inte av tillverkaren av dabigatran. 

 

Resultat 

 

Studiens effektmått var systemisk emboli och större blödning. Risk för systemisk 

emboli visades vara större hos patienter som behandlades med vitamin k antagonist 

(acenokumarol, warfarin) (CHA2DS2VASc 3,3 ± 2,0, CHADS2 1,9 ± 1,3) än hos 

patienter behandlade med dabigatran (CHA2DS2VASc 3,1 ± 2,0, CHADS2 1,8 ± 1,3). 

Det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller risken att drabbas av 

systemiskemboli. Se tabell 3. 

Större blödningar drabbade 37 patienter behandlade med dabigatran och 131 patienter 

behandlade med vitamin k antagonist. Det var ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna vad gäller större blödningar. Se tabell 4. 

 

Risk för systemisk emboli och större blödningar var större hos patienter behandlade 

med låg dos dabigatran (110 mg) jämfört med patienter behandlade med hög dos 

dabigatran (150 mg). Det fanns signifikant skillnad mellan 110 mg och 150 mg 

dabigatran. Se tabell 5. 
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Tabell 3: Tabellen visar CHA2DS2VASc-modell och CHADS2-modell för båda grupperna, samt 

P-värde. 

 

 Dabigatran  

(n = 504) 

Vitamin k antagonister 

(n = 1973) 

P-värde 

CHA2DS2VASc 3,1 ± 2,0 3,3 ± 2,0 0,33 

CHADS2 1,8  ± 1,3 1,9 ± 1,3 0,46 

 

 

 

 
Tabell 4: Tabellen visar antal patienter drabbade av större blödningar i båda grupperna och 

antal drabbade i procent, samt P-värde. 

 

 Dabigatran  

(n = 504) 

Vitamin k antagonister 

(n = 1973) 

P-värde 

Större blödning 37 131 0,62 

Antal drabbade i procent 7,3% 6,7% 0,62 

 

 

 

 
Tabell 5: Tabellen visar CHA2DS2VASc-modell och antal patienter drabbade av större 

blödningar i båda doser dabigatran, samt P-värde. 

 

 110 mg dabigatran  150 mg dabigatran P-värde 

CHA2DS2VASc 4,4 ± 1,7 2,3 ± 1,7 <0,001* 

Antal drabbade av större 

blödning 

26 (13,9%) 10 (3.2%) <0,001* 

*: statistisk signifikant skillnad. 
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Studie 2 
 

Effectiveness and Safety of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants in Asian 

Patients with Atrial Fibrillation. (34) 

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att jämföra effektiviteten och säkerheten mellan dabigatran och 

warfarin i den koreanska populationen som har förmaksflimmer. 

 

 

Studiedesign 

 

I denna studie användes information från National Health Insurance Service (NHIS) 

databasen i Korea. Majoriteten av den koreanska befolkningen omfattas av NHIS.  

 

Patienter som tog antikoagulantia för primär förebyggande av stroke eller systemisk 

emboli, patienter med icke-valvulära förmaksflimmer, patienter som har CHA2DS2-

VASc poäng ≥2 och patienter som använde antikoagulantia från januari 2014 till 

december 2015 inkluderades till studien. De som exkluderades ur studien var patienter 

som haft någon tromboemolisk händelse eller intrakraniell blödning, patienter som 

tidigare använde oral antikoagulantia under 2013 och patienter som hade CHA2DS2-

VASc poäng <2. 

 

Studiens population var 26 963 patienter, därav 11 605 patienter var kvinnor och 15 358 

patienter var män. Medelålder av den totala populationen var 69,2 år. Av totalt 26 963 

patienter tog 23 222 patienter warfarin och 3 741 patienter tog dabigatran därav tog 

2 345 patienter 110 mg dabigatran två gångar dagligen och 1 396 patienter tog 150 mg 

dabigatran två gånger dagligen. Uppföljningsperioden var 2 år och studiegrupperna var 

matchade med avseende på ålder och kön.  

I dabigatrangruppen var andel kvinnor 42,0% och medelålder 69,3 år, medan i 

warfaringruppen var andel kvinnor 43,1% och medelålder 68,8 år. 

 

Studiens effektmått var stroke, intrakraniell blödning och dödsfall av alla orsaker. 

 

Studien sponsrades inte av tillverkaren av dabigatran. 

 

 

Resultat 

 

Stroke drabbade 36 patienter behandlade med dabigatran och 545 patienter behandlade 

med warfarin. Det var ingen signifikant skillnad mellan dabigatran och warfarin. Se 

tabell 6. 

Intrakraniell blödning drabbade 13 patienter behandlade med dabigatran och 468 

patienter behandlade med warfarin. Behandling med dabigatran gav signifikant lägre 

förekomst av stroke jämfört med behandling med warfarin. Se tabell 6. 

Det var 49 dödsfall i dabigatrangruppen. I warfaringruppen var det 1 699 dödsfall. 

Dödligheten i dabigatrangruppen var signifikant lägre än den i warfaringruppen. Se 

tabell 6. 
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Tabell 6: Tabellen visar antal patienter drabbade av stroke, intrakraniell blödning och dödsfall i 

dabigatrangruppen och warfaringruppen, antal drabbade per år i procent, riskkvot med 

konfidensintervall 95% och P-värde. 

 

Komplikationer Dabigatran  

(n = 3 741) 

Warfarin 

(n = 23 222) 

Riskkvot 

(KI 95%) 

P-värde 

Stroke 36 (1,77%) 545  (1,57%) 1,12 ≈0,47 

Intrakraniell 

blödning 

13 (0,64%) 468 (1,34%) 0,47 <0,001* 

Död 49 (2,39%) 1699 (4,84%) 0,49 <0,001* 

KI: konfidensintervall. 

*: statistisk signifikant skillnad. 
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Studie 3 
 

Dabigatran Versus Warfarin in Atrial Fibrillation: Multicenter Experience in Turkey. 

(35) 
 

 

Syfte 

 

Syftet med denna studie var att jämföra säkerheten med behandling med warfarin och 

behandling med dabigatran hos patienter med förmaksflimmer, samt förekomsten av 

stroke, intrakraniell blödning och dödsfall hos dessa patienter. 

 

 

Studiedesign 

 

Studien var en retrospektiv, multicenterstudie. Till studien rekryterades 439 patienter 

från olika kliniker. Studiens period var från 1 januari 2012 till 31 december 2013.  

 

Patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer, nystartad antikoagulationsbehandling och 

patienter som var 18 år eller äldre inkluderades till studien. 

De patienter som exkluderades från studien var patienter behandlade med dabigatran <3 

månader, patienter behandlade med warfarin <6 månader, patienter med tidigare 

användning av antikoagulantia, patienter med mekanisk hjärtklaff, patienter som 

tidigare haft lungemboli eller tidigare haft djupt ventrombos, patienter som tidigare haft 

mitralisstenos, patienter med malignitet och som var gravida. 

 

Av totalt 439 patienter tog 219 patienter warfarin och 220 patienter tog dabigatran. I 

dabigatrangruppen tog 96 patienter 110 mg dabigatran, medan 124 patienter tog 150 mg 

dabigatran. Studiepopulationen omfattade 234 kvinnor och 205 män. Medelålder i 

dabigatrangruppen var 69 år och medelålder i warfaringruppen var 68 år. 

 

Studiens effektmått var stroke och död. Studiens säkerhetsmått var intrakraniell 

blödning. Statistisk signifikans beskrevs som P<0,05. 

 

Studien sponsrades inte av tillverkaren av dabigatran. 

 

 

Resultat 

 

Studiens effektmått var stroke och död. Av dem som drabbades av stroke fanns 15 

patienter i warfaringruppen, 5 patienter i gruppen som fick 110 mg dabigatran och 1 

patient fanns i gruppen som behandlades med 150 mg dabigatran. Båda doserna med 

dabigatran visades vara mer effektiva än warfarin och dosen 150 mg dabigatran var 

även mer effektiv än dosen 110 mg dabigatran. Se tabell 7.  

Död inträffade hos 10 patienter i warfaringruppen och 1 patient i gruppen som fick 110 

mg dabigatran, jämfört med inga patienter som behandlades med 150 mg dabigatran. 

Dabigatran var mer effektiv än warfarin. Se tabell 7.  

 

Intrakraniell blödning, som var studiens säkerhetsmått, drabbade 6 patienter i 

warfaringruppen och 3 patienter som behandlades med 150 mg dabigatran, medan ingen 

intrakraniell blödning observerades hos patienter som behandlades med 110 mg 
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dabigatran. Det var ingen signifikant skillnad mellan warfarin och dabigatran vad gäller 

intrakraniell blödning. Se tabell 7.  
Tabell 7: Tabellen visar antal patienter drabbade av stroke, intrakraniell blödning och dödsfall i 

dabigatrangrupperna och warfaringruppen, antal drabbade per år i procent och P-värde. 

 

Komplikationer Dabigatran 110 mg 

(n = 96) 

Dabigatran 150 mg 

(n = 124) 

Warfarin 

(n = 219) 

P-värde 

Stroke 5 (5,2%) 1 (0,8%) 15  (6,8%) 0,015* 

Intrakraniell 

blödning 

0 (0%) 3 (2,4%) 6 (2,7%) 0,104 

Död 1 (1,0%) 0 (0%) 10 (4,6%) 0,005* 

*: statistisk signifikant skillnad mellan warfaringruppen och dabigatrangruppen. 
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Studie 4 
 

Dabigatran versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. (36) 

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att jämföra två olika doser av dabigatran med warfarin som 

förebyggande behandling av stroke och systemisk emboli hos patienter med 

förmaksflimmer och ökad risk för stroke, samt undersöka blödningsrisk och dödlighet. 

 

 

Studiedesign 

 

Studien var en randomiserade studie. Till studien rekryterades totalt 18 113 patienter 

från 951 kliniker i 44 länder från 22 december 2005 till 15 december 2007.  

 

Patienter som inkluderades i studien var patienter som har förmaksflimmer 

dokumenterats genom EKG med minst ett av följande tillstånd: tidigare stroke, TIA, 

fraktion av vänsterkammarejektion lägre än 40%, ålder på ≥ 75 år, eller ålder på 65 – 74 

år plus diabetes mellitus, kranskärlsjukdom eller hypertension.  

Patienter som exkluderades ur studien var patienter med allvarlig hjärtklaffsjukdom, 

med ökad blödningsrisk, stroke inom 14 dagar eller allvarlig stroke inom 6 månader 

före studiens start, kreatininclearence lägre än 30 ml/minut, leversjukdom eller 

graviditet.  

 

Medelåldern på patienterna var 71 år. Av totalt 18 113 patienter var 11 514 män och 

6599 var kvinnor. Grupperna var likvärdiga vid studiens start. Medelvärdet för 

CHADS2-poäng var 2,1. 

 

Patienterna tilldelades slumpmässigt dabigatran eller warfarin. Dabigatran 

administrerades i kapslar som innehöll antingen 110 mg eller 150 mg två gånger 

dagligen. Tilldelningen av doser skedde blindat. Warfarin administrerades i form av 

tabletter på 1, 3 eller 5 mg och dosen justerades till INR mätte 2.0 – 3,0. Warfarin 

tilldelades öppet. Det var 6 051 patienter som fick 110 mg dabigatran, 6 076 patienter 

som fick 150 mg dabigatran och 6 022 patienter som fick warfarin. 

 

Studiens primära effektmått var stroke eller systemisk emboli. Det primära 

säkerhetsmåttet var större blödning. Studiens sekundära effektmått var död. 

Riskuppskattning beräknades genom relativ risk (RR).  

 

Uppföljningsbesök skedde 14 dagar efter behandlings-start, efter 1 och 3 månader och 

sedan var tredje månad under det första året. Därefter var fjärde månad fram till studiens 

slut. Median av uppföljningsperioden var 2 år.  

 

Studien sponsrades inte av tillverkaren av dabigatran. 
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Resultat 

 

Det primära effektmåttet utgjordes av stroke eller systemisk emboli och drabbade 182 

patienter i behandlingsgruppen med 110 mg dabigatran, 134 patienter behandlade med 

150 mg dabigatran och 199 patienter behandlade med warfarin. Dosen med 150 mg 

dabigatran visades vara mer effektiv än warfarin. Dosen 110 mg dabigatran visades vara 

likvärdig med warfarin. Se tabell 8 och 9. 

 

Större blödning utgjorde det primära säkerhetsmåttet och drabbade 322 patienter 

behandlade med 110 mg dabigatran, 375 patienter behandlade med 150 mg dabigatran 

och 397 patienter behandlade med warfarin. Dabigatran 110 mg visades ge lägre risk för 

större blödningar än warfarin. Intrakraniell blödning var större i warfaringruppen 

jämfört med 110 mg och 150 mg dabigatran. Se tabell 8 och 9. 

 

Dödlighet var störst i warfaringruppen jämfört med 110 mg och 150 mg dabigatran, det 

var 487, 446 respektive 438 fall. Se tabell 8 och 9. 
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Tabell 8: Tabellen visar antal patienter drabbade av stroke/systemisk emboli, större blödning, 

intrakraniell blödning och död i warfaringruppen och dabigatrangrupperna, samt antal drabbade 

per år i procent. 

 

Komplikationer Dabigatran 110 mg 

(n = 6015) 

Dabigatran 150 mg 

(n = 6076) 

Warfarin 

(n = 6022) 

Stroke/systemisk 

emboli 

182 (1,53%) 134 (1,11%) 199  (1,69%) 

Större blödning 322 (2,71%) 375 (3,11%) 397 (3,36%) 

Intrakraniell 

blödning 

27 (0,23%) 36 (0,30%) 87 (0,74%) 

Död 446 (3,75%) 438  (3,64%) 487 (4,13%) 

 

 

 

 
Tabell 9: Tabellen visar relativ risk med konfidensintervall 95% och P-värde för 

stroke/systemisk emboli, större blödning, intrakraniell blödning och död i jämförelse mellan 

warfarin och båda doserna dabigatran. 

 

 

 

Komplikationer 

Dabigatran 110 mg / warfarin Dabigatran 150 mg / warfarin 

Relativ risk 

(KI 95%) 

P-värde Relativ risk 

(KI 95%) 

P-värde 

Stroke/systemisk 

emboli 

0,91 (0,74 – 1,11) <0,001* 0,66 (0,53 – 0,82) <0,001* 

Större blödning 0,80 (0,69 – 0,93) 0,003* 0,93 (0,81 – 1,07) 0,31 

Intrakraniell 

blödning 

0,31 (0,20 – 0,47) <0,001* 0,40 (0,27 – 0,60) <0,001* 

Död 0,91 (0,80 – 1,03) 0,13 0,88 (0,77 – 1,00) 0,015* 

KI: konfidensintervall. 

*: statistisk signifikant skillnad. 
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DISKUSSION 

 

 
Detta arbete är en litteraturstudie som omfattar fyra artiklar från databasen PubMed som 

har samma syfte, att undersöka och jämföra effekt och blödningsrisk av dabigatran och 

warfarin som förbyggande behandling av stroke och embolier hos patienter med 

förmaksflimmer.  

 

 

Studiedesign 

 

Två studier (34, 36) omfattade stora patientgrupper om minst 18 000 deltagare och två 

studier (33, 35) omfattade patientgrupper om minst 400 deltagare. Samtliga studier 

jämför behandling med dabigatran i två olika doser (110 mg och 150 mg) med 

behandling med warfarin. I detta arbete sponsrades inte studierna av tillverkaren av 

dabigatran. 

 

 

Effektivitet och säkerhet 
 

Den förväntade effekten av dabigatran och warfarin är att minska strokerisk och 

förekomst av embolier. De förväntade biverkningarna är blödningar av olika sorter. 

Effektiviteten av de olika läkemedlen bestämdes genom att undersöka hur bra de olika 

läkemedlen kunde minska risken för stroke och förekomst av embolier. Säkerheten av 

de olika läkemedlen undersöktes genom att se om andelen blödningar och död som 

orsakats av läkemedlen skilde sig åt. 
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Studie 1  

 
Denna studie var en retrospektiv, multicenterstudie. Studien jämförde behandling med 

vitamin k antagonister (acenokumarol eller warfarin) och behandling med dabigatran 

hos patienter med förmaksflimmer. Patienter som rekryterades till denna studie var 

patienter med förmaksflimmer i olika åldrar och som var inlagda på sjukhus mellan 

2011 och 2016. Av totalt 2477 patienter, behandlades 1973 patienter med vitamin k-

antagonisterna (acenokumarol eller warfarin) och 504 patienter behandlades med 

dabigatran i två olika doser, 110 mg och 150 mg. Studiens effektmått var systemisk 

emboli och större blödning 

 

Dosen 110 mg dabigatran var associerad med högre risk för systemisk emboli och större 

blödningar än dosen 150 mg dabigatran (P<0,001). Dabigatran var likvärdig med 

warfarin vad gäller risken för systemisk emboli (CHA2DS2VASc 3,3 ± 2,0, CHADS2 

1,9 ± 1,3) och större blödning (P=0,62), dvs dabigatran var lika effektiv och lika säker 

som warfarin i denna studie. Liknande resultat ses i en annan studie (37). 

 

Studien omfattade en stor patientgrupp, vilket är bra och kan stärka studiens resultat. 

Studien jämförde behandling med 2 olika NOAK (rivaroxaban och dabigatran) med 

behandling med warfarin och omfattade därför 3 grupper, men bara 2 av dem passade 

arbetets syfte och analyserades. 

 

En nackdel med denna studie var att antal patienter som drabbades av systemisk emboli 

inte redovisades, vilket gör att jämförelsen mellan warfarin och dabigatran vad gäller 

förekomsten systemisk emboli mindre klar.  

 

I denna studie stod det ingenting ifall studien var en randomiserad eller blind studie. 

Studien visade att ingen patient hoppade av genom att visa att antal patienter var 

densamma under hela studien. Enligt Jadad poängskalan (bilaga 1) får denna studie 1 

poäng vilket innebär att studien har en låg kvalitet (42). 
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Studie 2 
 

I denna studie används information från National Health Insurance Service (NHIS) 

databasen i Korea. Fördelen med detta var att NHIS-databasen omfattar majoriteten 

(97,1%) av den koreanska befolkningen (≈ 50 miljoner personer) (34). Studien jämförde 

effektivitet och säkerhet av förmaksflimmersbehandling i den koreanska befolkningen 

eftersom asiatiska patienter med förmaksflimmer är kända att ha olika egenskaper vad 

gäller blödning och förekomst av stroke jämfört med icke-asiatiska patienter med 

förmaksflimmer (34). Dabigatrangruppen bestod av 3 741 patienter, och 

warfaringruppen bestod av 23 222 patienter. Studien genomfördes på asiatiska patienter 

med förmaksflimmer. Asiatiska patienter med förmaksflimmer är kända för att vara mer 

benägna att blöda och mindre benägna att uppnå ett optimalt INR under behandling med 

warfarin än icke-asiatiska patienter med förmaksflimmer (34). Detta kanske leder till att 

resultat från sådana studier inte kan gälla på icke-asiatiska patienter med 

förmaksflimmer. En liknande studie (38) som jämförde behandling med dabigatran 

kontra behandling med warfarin hos asiatiska och icke-asiatiska patienter med 

förmaksflimmer, visade att stroke var högre hos asiatiska patienter behandlade med 

warfarin trots liknande blodtryck, yngre ålder och lägre INR-värde. 

 

Studiens effektmått var stroke, intrakraniell blödning och död. Förekomsten av stroke 

var lika högt i båda grupperna (P≈0,47). Detta innebär att dabigatran inte var mer 

effektiv än warfarin i denna studie. Däremot var andelen patienter med intrakraniell 

blödning och dödlighet betydligt lägre i dabigatrangruppen (P<0,001 för båda). 

Warfaringruppen hade dubbelt så hög andel intrakraniell blödning och dödlighet jämfört 

med i dabigatrangruppen, vilket innebär att dabigatran är ett mer säkert läkemedel 

jämfört med warfarin. Liknande resultat ses i flera andra studier (39-41). 

 

Studien omfattade en stor patientgrupp, vilket är bra och kan stärka studiens resultat. 

Studien jämförde behandling med 3 olika NOAK (rivaroxaban, dabigatran eller 

apixaban) med behandling med warfarin och omfattade därför 4 grupper, men bara 2 av 

dem passade arbetets syfte och analyserades. Antal warfarinanvändare 

benägenhetsmatchades till NOAK-användare. Benägenhetsmatchning innebär att 

grupperna blir jämförbara samt att bias minskas. För båda grupperna blev medelvärdet 

för CHA2DS2-VASc efter benägenhetsmatchning 3,57.  

En nackdel med denna studie var att resultaten för dabigatran inte redovisades för varje 

dos av dabigatran trots att det stod i metoden att båda doserna, 110 mg och 150 mg 

användes i studien på samma sätt som i de andra ingående studierna (33, 35, 36) där 

resultat för varje dos redovisades. Detta gör det svårt att i denna studie bestämma vilken 

dos dabigatran som var mest effektiv.  

 

I denna studie stod det ingenting ifall studien var en randomiserad eller blind studie. 

Studien visade att ingen patient hoppade av genom att visa att antal patienter var 

densamma under hela studien. Enligt Jadad poängskalan (bilaga 1) får denna studie 1 

poäng vilket innebär att studien har en låg kvalitet (42). Studiens kvalitet hade varit 

högre om den varit randomiserad och dubbelblind. 
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Studie 3 

 

Studien var en retrospektiv, multicenterstudie som omfattade 439 patienter rekryterade 

från olika kliniker i Turkiet från mars 2012 till december 2013. Denna studie undersökte 

och jämförde effektivitet och säkerhet mellan dabigatran och warfarin hos patienter med 

icke-valvulärt förmaksflimmer som behandlades med dabigatran i minst 3 månader eller 

warfarin i minst 6 månader. Studien var en liten studie på 439 patienter, varav 220 

patienter tog dabigatran och 219 patienter tog warfarin. Studiens effektmått var stroke 

och död, medan studiens säkerhetsmått var intrakraniell blödning.  

 

I denna studie var också dabigatran mest effektiv att förebygga stroke (P=0,015). Flest 

dödsfall skedde i gruppen som behandlats med warfarin. Intressant är att det inte var 

några patienter som dog i gruppen som behandlades med den högre dosen dabigatran. I 

denna studie verkar det som om dabigatran var mer effektiv än warfarin även när det 

gäller att undvika dödsfall (P=0,005). När effektmåttet intrakraniell blödning 

redovisades var det tydligt att den låga dosen dabigatran inte orsakade någon blödning. 

Resultaten visar att warfarin orsakar några fler fall av intrakraniell blödning än vad 

dabigatran gör men resultatet var inte statistiskt säkerställt (P=0,104) och det leder till 

att dabigatran verkar vara ett säkrare läkemedel än warfarin i denna studie. Liknande 

resultat ses i andra studier (43, 44). 

 

Studien redovisade de biverkningar som deltagarna hade haft under 

behandlingsperioden, vilket var bra. 

Denna studie var en liten studie på 439 patienter och det är alltid bättre med en stor 

population för ett säkrare resultat. 

 

Studien var en randomiserad, oblindad studie. Studien visade att ingen patient hoppade 

av genom att visa att samma antal patienter som inkluderades var med under hela 

studien. Enligt Jadad poängskalan (bilaga 1) får denna studie 3 poäng innebär att 

studien har en bra kvalitet (42).  
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Studie 4 
 

Studien var en stor internationell studie från 2009 och omfattade 18 113 patienter från 

951 olika kliniker i 44 olika länder mellan 22 december 2005 och 15 december 2007.  

Studien omfattade 18 113 patienter, därav 6 015 patienter tog 110 mg dabigatran, 6 076 

patienter tog 150 mg dabigatran och 6 022 patienter tog warfarin. Studiens primära 

effektmått var stroke eller systemisk emboli. Studiens primära säkerhetsmått var större 

blödningar och studiens sekundära effektmått var död.  

 

Dosen 110 mg dabigatran visades vara likvärdig med warfarin vad gäller förekomst av 

stroke eller systemisk emboli (RR=0,91; P<0,001) , men visades ge lägre risk för större 

blödning än warfarin (RR=0,80; P=0,003). Dosen 150 mg dabigatran visades vara mer 

effektiv än warfarin vad gäller förekomst av stroke eller systemisk emboli (RR=0,66; 

P<0,001), men likvärdig med warfarin vad gäller större blödningar (RR=0,93; P=0,31). 

Intrakraniell blödning och dödlighet var större i warfaringruppen jämfört med både låg 

dos (RR=0,31; P<0,001 respektive RR=0,91; P=0,13) och hög dos dabigatran 

(RR=0,40; P<0,001 respektive RR=0,88; P=0,015). Detta innebär att dabigatran är mer 

effektiv och mer säker än warfarin. Liknande resultat ses i en annan studie (45). 

 

Studien var en unik studie eftersom den omfattade lika många vitamin K-antagonist 

behandlade som icke-vitamin K-antagonist behandlade patienter (46). Den var även den 

första studie som utvärderar två olika doser av dabigatran (46). Studien omfattade en 

stor population vilken är bra eftersom den bekräftar studiens resultat. Studien angav 

också de biverkningar som deltagarna hade drabbades av, vilket var bra. Att patienter 

rekryterades till studien från olika länder är också något som är bra eftersom det gör att 

studiens resultat blir mer generellt och inte specifikt för någon patientgrupp.  

En nackdel med denna studie kan vara att administration av warfarin var oblindad, trots 

att administration av dabigatran var blindad, vilket kan påverka studiens resultat.  

 

Studien var en randomiserad, oblindad studie som visar att antal patienter var 

densamma under hela studiens period. Enligt Jadad poängskalan (bilaga 1) får studien 3 

poäng vilket innebär att studien har en bra kvalitet (42). 
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SLUTSATS 

 

 
I detta arbete jämfördes behandling med två olika doser dabigatran med behandling med 

en anpassad dos av warfarin hos patienter med förmaksflimmer. Dabigatran visades 

vara mer effektiv än warfarin avseende stroke och embolier, och mer säker än warfarin 

avseende blödningar och dödsfall. Dosen 110 mg dabigatran visades vara associerad 

med mindre andel blödning än warfarin. Dosen 150 mg dabigatran visades vara 

associerad med lägre förekomst av stroke, emboli och dödsfall. Behandling med 

dabigatran var associerad med mindre eller lika andel intrakraniella blödningar jämfört 

med behandling med warfarin. 
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BILAGOR 

 
Bilaga 1: Jadad poängskala för kvalitetsbedömning (42). 

 

 

Fråga 

Poäng vid svar: 

Ja Nej 

Beskrivs undersökningen som randomiserad? 1 0 

Beskrivs undersökningen som dubbelblind? 1 0 

Fanns redogörelse för deltagare som utgått ur 

undersökningen? 

1 0 

Genomfördes randomisering korrekt? +1 -1 

Genomfördes maskering korrekt? +1 -1 

Slutlig summa <3 Studien har låg 

kvalitet 

Studien har inte 

låg kvalitet 
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