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Sammanfattning 

 

Förmaksflimmer är i Sverige en folksjukdom där prevalensen uppmätts till ca 1% vid 50 års 

ålder för att sedan öka upp till 10% mellan åldrarna 75-90 år. I första hand behandlar man 

med antikoagulantika för att profylaktiskt undvika förekomst av stroke. Under många 

årtionden har warfarin varit den vanligaste profylaktiska behandlingen vid förmaksflimmer, 

men i Maj 2011 godkände EMA en ny substans, apixaban. Apixaban är en substans som ska 

interagera med färre läkemedel och livsmedel i jämförelse med warfarin, som interagerar med 

en rad olika läkemedel och livsmedel. Syftet med detta arbete är att undersöka om apixaban är 

ett effektivare, säkrare och kostnadseffektivt alternativ till warfarin. En litteraturstudie gjordes 

där fem studier utvärderades. Tre av de utvalda studierna behandlade effekt och säkerhet de 

två andra studierna behandlade kostnadseffektiviteten. Resultaten från studierna visade på att 

apixaban är marginellt effektivare och säkrare än warfarin när det gäller förebyggande av 

stroke och orsakade blödningar, med en ARR på 0.33 procentenheter vid stroke och en ARR 

på 0.23 procentenheter mot blödning. Det är även ett kostnadseffektivt alternativ i Sverige 

med en merkostnad per QALY på 33 458kr vilket understiger gränsen för låg kostnad/QALY 

på 100 000kr. Det finns fler fördelar med apixaban exempelvis att patienten slipper åka på 

kontroll av INR eller att de behöver tänka på alla interaktioner som warfarin ger. Det är även 

något som sparar samhället pengar. Den största kostnaden för apixaban är den höga 

läkemedelskostnaden, dock tros denna gå ner inom några år då patentet gått ut och generiska 

substitutioner kommer ut på marknaden. 
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SUMMARY 
 

Background – Atrial fibrillation is a common disease in Sweden where the prevalence is about 1% in 

the age of 50 years and increase up to 10% in the ages between 75-90 years. The first line of treatment 

used is commonly an anticoagulant to prevent the occurrence of stroke, which patient with atrial 

fibrillation is about 24% more likely to receive than a healthy person. Under decades warfarin has 

been the most common anticoagulant used to prevent stroke.  In May 2011 the EMA gave market 

authorization to a new substance, apixaban. Apixaban is a substance with fewer interactions with food 

and other drugs, compared to warfarin.  

 

Objective- To examine if apixaban is an effective, safe and cost-effective alternative to warfarin  

 

Methods- A literature survey was performed using clinicaltrials.gov and the database PubMed to find 

relevant articles. Five studies were selected for a critical appraisal. Three of them on safety and 

effectiveness and two of them on cost-effectiveness.  

 

Results- In a large study, with more than 18 000 participants, apixaban shows to be a safe and 

effective alternative to warfarin when it comes to preventing stroke, death and to avoid bleedings of 

any kind. With an ARR of 0,33% in prevention of stroke and 0,42% in prevention of death. The 

difference is small but the study is extensive so the difference is still relevant. It´s also a cost-effective 

alternative in both Sweden and UK with a cost per QALY on 33 458sek and 11 909£.  

 

Conclusion- Due to less drug interactions and no need for laboratory measurement of clotting 

time there are some advantages in using apixaban instead of warfarin. There is a minor 

difference between the two drugs in efficiency. One disadvantage with apixaban is the high 

price of the drug. As time goes by, the patent will expire, and the drug price will diminish. 
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Förkortningar som används  
 

ACT=Activates clotting time 

ASA=Acetylsalicylsyra  

ARR=relativa riskreduktionen  

AT=Antitrombin 

BMS= Bistrol-Mayer squibb  

CHADS2-VASc=Congestive heart failure, hypertension, age, diabetes and stroke vascular disease 

ICER= Incremental cost-effectiveness ratio 

EKG= Elektrokardiografi 

EMA= European Medicines Agency 

FF= Förmaksflimmer 

NNT= Number Needed to Treat 

NOAK= Nya Orala Antikoagulantika 

NSAID= Non steroid antiinflamatory droug 

SE= Systemiskt Emboli 

TIA= Transitorisk ischemisk attack  

PK= Protrombinkomplex 

QALY= Quality adjusted life years 
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INTRODUKTION 

 

Förmaksflimmer 

 
Förmaksflimmer (FF) är i Sverige en folksjukdom där prevalensen uppmätts till ca 1% vid 50 

års ålder (Lanitis T et al. 2014) för att sedan öka upp till 10% mellan åldrarna 75-90 år 

(Hornestrand B 2015). Vanligen föreligger en organisk hjärtsjukdom som bakomliggande 

orsak till FF men FF kan också förekomma hos friska individer och kallas då lone atrial 

fibrillation (Fuster V et al. 2006). I prospektiva studier som gjorts har incidensen studerats 

och den har visat sig öka med mindre än 0,1%/år hos individer som är yngre än 40 år och ökar 

med ca 1,5-2%/år hos individer över 80år (Fuster V et al. 2006). 

 

Den fysiologiska definitionen av FF är en obalans i de elektriska impulserna i förmakarna 

vilket leder till en oregelbunden vilopuls och en ovanligt hög pulsökning vid ansträngning 

(Blomström Lundqvist C et al. 2015).  

 

Obalansen i den elektriska impulsöverföringen tros bero på fibros och muskelförlust i 

förmaken. Detta har observerats vid histologiprov hos patienter med FF (Fuster V et al. 2006)   

 

Apoptos leder till bildning av bindväv mellan muskelcellerna i förmaken. Det i sin tur 

påverkar impulsledningen mellan muskelcellerna i förmaken. Inpulsledning som medieras via 

gap junctions (Fuster V et al. 2006).  

 

Då gap junctions inte fungerar som de ska, så kan inte depolarisationen från sinusknutan 

sprida sig synkroniserat från vänster till höger förmak och förmakskontraktionerna blir 

oregelbundna och otillräcklig (Fuster V et al. 2006; Windmaier E et al. 2014).  Detta i sin tur 

leder till att förmaken behåller en liten mängd blod som då går i stas och koagulerar 

(Alldredge B et al. 2013).   

 

Det finns tre klassifikationer av FF: paroxysmalt förmaksflimmer, persisterande 

förmaksflimmer samt permanent förmaksflimmer (Blomström Lundqvist C et al. 2015). 

Paroxysmalt FF beräknas utgöra ca 40% av all FF och har en duration på mindre än sju dygn, 

den är även självterminerande (Jensen S & Kesek M 2005; Blomström Lundqvist C et al. 

2015). Persisterande FF är en arytmi som varar i mer än sju dygn och är inte 

självterminerande utan kräver aktiv terapi, i form av elkonventering för att få tillbaka 

sinusrytmen (Hornestrand B, 2015;Blomström Lundqvist C et al. 2015). En tredjedel av de 

individer som drabbas av persisterande FF övergår till permanent FF som är den tredje och 

sista av klassifikationerna (Hornestrand B, 2015). Vid denna klassifikation har elkonventering 

misslyckats eller så har försöken att upprätthålla sinusrytmen upphört (Ziegler P et al. 2014). 

Arytmierna som fortgår efter mer än en månad klassas som kronisk (Hornestrand B, 2015).  

 

Vid FF, oavsett klassifikation, så ökar tromboembolirisken med mellan 1-10% per år. För att 

förhindra denna trombosrisk så behandlas drabbade patienter profylaktiskt mot tromboemboli, 

med läkemedel som exempelvis warfarin, dabigatran och apixaban: Alla har en antikoagulativ 

effekt (Blomström Lundqvist C et al. 2015).  
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Symtom vid förmaksflimmer 

 

Individer som drabbas av förmaksflimmer märker oftast av en ökad och oregelbunden 

vilopuls samt att de upplever en ovanligt hög pulsökning vid ansträngning (Blomström 

Lundqvist C et al. 2015). Bakomliggande faktorer som påverkar under FF är förlust av 

synkroniserad mekanisk aktivitet i förmaken som i sin tur leder till oregelbunden ventrikulär 

respons och ökad hjärtfrekvens samt försämrat blodflöde i kranskärlen (Fuster V et al, 2006). 

 

Vid förlust av koordinerade förmakskontraktioner, på grund av osynkroniserad depolarisation 

av förmaksmuskulaturen, försämras hjärt-minutvolymen. Detta leder till att den ventrikulära 

diastoliska fyllnaden försämras, och patienten får en hypertension (Fuster V et al, 2006). 

Andra symtom som förekommer vid FF är palpitationer, trötthet, andfåddhet, dyspné, samt 

ökad diures (Blomström Lundqvist C et al. 2015).  

 
 

Metoder för att ställa diagnosen förmaksflimmer 

 

För att kunna diagnostisera FF så behövs ett EKG (elektrokardiografi). EKG-undersökningar 

görs på flera olika sätt. Vid undersökning av FF är 24 timmars EKG och telemetri EKG 

vanligt (Fuster V et al, 2006). Vid tolkning av EKG vid FF tittar man framförallt på 

sinusrytmens och QRS-komplexets bredd. Karakteristika för hur ett EKG ser ut vid FF är att 

hjärtrytmen är snabb och oregelbunden samt att QRS-bredden är mindre än 0,12 sekunder, 

även P-vågen kan saknas, se Figur 1 och 2 (Blomström Lundqvist C et al. 2015;Fuster V et al. 

2006).  

 
 

 
Figur 1. En schematisk bild av hur en normal sinusrytm avläses från ett EKG. Under P-vågen drar förmaken 

ihop sig. QRS-komplexet visar kamrarnas kontraktion, och under t-vågen sker en repolarisation av 

hjärtmuskulaturen. Källa: Wikipedia.com (Anthony Atkielski), hämtad 3/2-16 public domain 
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Figur 2. En jämförelse mellan ett EKG med normal sinusrytm (nedre) och ett EKG från patient med 

förmaksflimmer (Övre), här saknas p-vågen. Källa: Wikipedia.com (J. Heuser) 4/2-16  public domain 

 

 

 

Riskfaktorer för att drabbas av förmaksflimmer 

 
Orsaken till förmaksflimmer kan associeras med exempelvis alkoholintag, operation, 

hypertyreodism och andra metabola sjukdomar (Fuster V et al. 2006). I vissa av dessa fall har 

man kunnat se att patienten har botats från FF då underliggande sjukdom/tillstånd botats. Vid 

övervikt ses en ökad risk för FF, på grund av förstoring av vänster förmak vilket har setts hos 

människor som gått från normalvikt till övervikt (Fuster V et al. 2006).  

 

 

Prognos vid förmaksflimmer 

 

Förmaksflimmer är ett tillstånd som är associerat med ökad risk för hjärtsvikt, stroke och en 

allmänt ökad risk för mortalitet. Mortaliteten hos en patient med FF är dubbelt så hög jämfört 

med en patient med normal sinusrytm. Risken att drabbas av stroke ökar med 5% per år, 

vilket är två till sju gånger mer än en patient utan FF (Fuster V et al. 2006).  Mortaliteten ökar 

även då FF uppkommer i samband med annan hjärtsjukdom, exempelvis hjärtsvikt 

(Blomström Lundqvist C et al. 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

Behandling av förmaksflimmer 

 

 

Då diagnosen förmaksflimmer har ställts så fokuserar man på att förebygga komplikationer 

som i första hand stroke och i andra hand hjärtsvikt. Det är även mycket fokus på att reducera 

symtomen genom att reglera frekvens och rytm. Vid nytillkommen FF görs en rad olika tester 

och prover för att kunna utesluta annan underliggande hjärtsjukdom innan insättning av 
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antiarytmiska läkemedel, detta för att specifik antiarytmisk behandling kan leda till uppkomst 

av försvårad hjärtsvikt samt proarytmi. Då FF uppträder akut kan exempelvis betablockerare 

eller digitalis ges intravenöst, detta för att moderera kammarfrekvensen (Blomström 

Lundqvist C et al. 2015). Vid långvarig FF eller då läkemedelsbehandling inte fungerar så 

görs en så kallad kateterburen ablation. Vid denna metod går man in via en ven och får på så 

vis tillgång till vänster förmak. Väl inne i förmaken isolerar man förbindelsen mellan 

lungvenerna och förmaken genom att avge radiofrekvenser, detta leder till att en ärr-vävnad 

bildas. Denna ärr-vävnad förhindrar de oregelbundna elektriska impulserna från att föras där 

emellan (Camm J et al. 2010).  

 

 

Förmaksflimmer och trombosrisk 

 

Risken för att drabbas av en stroke femfaldigas då man drabbats av förmaksflimmer(Wolf P et 

al. 1991) och mortalitetsrisken inom 30 dagar är 24% vid frånvaro av behandling (Hylek E et 

al. 2003). För att kunna förutse hur stor trombosrisken är används ett system som kallas 

CHA2DS2-VASc, se tabell 1, som genom att poängsätta olika riskfaktorer visar på riskerna 

att drabbas av tromboemboliska komplikationer. Ju högre poängtal, ju högre är risken att 

drabbas av en komplikation (Tze-Fan C et al. 2011) Att konvertera ett FF då det har varat i 

mer än 48 timmar medför också en ökad risk för tromboembolistiska komplikationer 

(Blomström Lundqvist C et al. 2015).  

 
 

Tabell I. CHA2DS2-VASc, poängsystem som avser risken att drabbas av tromboembolism. 

Samband mellan CHADS2-SCORE och risk att drabbas av en stroke. Bearbetad efter Hornestrand B 2015. 

CHA2DS2-

score 

Justerad stroke-incidens 

(% / år) 

0 1,67 - 0,9 

1 4,75 - 4,9 

2 7,34 - 6,8 

3 15,47 - 11,1 

4 21,55 - 16,8 

5 19,71 - 18,9 

6 22,36 - 19,4 

 

 

Trombosbildning  

 

Orsaken till trombosbildning kan vara många, exempelvis skada i kärl, stas eller brist på 

viktiga trombbildande komponenter. Den tromb som vanligtvis uppstår vid förmaksflimmer 

orsakas av stas (=blodet kvarstår) i förmaken, då den volym blod som inte förmaken orkar 

pumpa ut på grund av ojämn kontraktionskraft blir stillastående i det så kallade hjärtörat. Där 

börjar sedan blodet koagulera och bildar en tromb, som senare kan ta sig ut i blodsystemet och 

täppa till (Alldredge B et al. 2013).  
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Koagulationskaskaden 

 

Vid skada, nötning eller irritation på endotel så uttrycks kollagen och fosfolipider. Till dessa 

adhererar trombocyter med hjälp av glukoprotein-receptorer och won-willebands-faktor, och 

aktiveras att utsöndra granula, som bidrar till frisättning av tromboxan A2 och adenosinfosfat, 

som bidrar till ökad aggregationsförmåga mellan trombocyterna. För att skapa en mer stabil 

tromb aktiveras Faktor VII som finns i vävnaden. Denna faktor aktiverar Faktor X som i sin 

tur klyver protrombin till trombin. Trombin i sin tur aktiverar Fibrin som bidrar till en stabil 

plugg (Alldredge B et al. 2013).  

 

Warfarin (Waran®) 

 

Warfarin, har länge varit det läkemedel som dominerat den profylaktiska behandlingen av 

tromboembolism. Warfarin hämmar bildningen av de vitamin-K-beroende 

koagulationsfaktorerna II, VI, IX och X i levern (S. Whitlon et al. 1978). Dessa 

koagulationsfaktorer är stora glukoproteiner, som är rika på γ -karboxy-glutaminsyra, en 

speciell aminosyra (Rang & Dale, 2012). För att dessa koagulationsfaktorer skall kunna bildas 

krävs att glutaminsyran i dem γ -karboxyleras. Karboxylaset använder en co-faktor, reducerat 

vitamin K, för att fungera. Vitamin K1 upptas från tarmen, och Vitamin K1 reduceras av 

vitamin-K-reduktas till vitamin KH2 som i sin tur oxideras till vitamin-K-2,3-epoxid. Det är i 

detta steg som glutaminsyrorna i koagulationsfaktorerna γ -karboxyleras. Därefter reduceras 

vitamin-K-2,3-epoxid tillbaka till vitamin K1 med hjälp av enzymet vitamin K-epoxid 

reduktas. Warfarins verkningsmekanism är att den går in och blockerar Vitamin K-epoxid 

reduktas så att inget nytt vitamin K1 bildas och därmed hämmas bildningen av ovan 

koagulationsfaktorer i levern (S. Whitlon et al. 1978). 

 

Vid stroke, sätts warfarin in profylaktiskt för att ge en koagulationshämmande effekt 

(Läkemedelsboken 2016). Dock så har de kvarvarande koagulationsfaktorerna en 

halveringstid på allt från 4-7 timmar till 50 timmar (Faktor VII). Detta gör att warfarins fulla 

effekt, trots snabb absorption, inte ses förrän vanligen efter 4 till 5 dagar. Vid dessa tillfällen 

ges därför Heparin intravenöst. Heparin är ett komplex av sulfaterade glykosaminoglykaner 

som inhiberar blodkoagulationen genom att aktivera ATIII(antitrombin III). Vid aktivering 

ändras AT3:s konformation som sedan inhiberar trombin. Då kan inte fibrin bildas och 

trombbildning hämmas (Rang & Dale et al. 2012). 

 

Warfarin är ett racematiskt läkemedel, där S-enantiomeren är c:a 1 000 gånger mer potent än 

R-varianten (Fass warfarin 2016). Dygnsdosen för en patient med Warfarin kan variera 40-

faldigt på grund av att farmakokinetiken påverkas i så stor grad av generiska variationer i 

förekomsten av genotyper av CYP2C9 (Rang & Dale et al. 2012). CYP2C9 är det viktigaste 

enzymet för metabolismen av S-enantiomeren och kan även induceras av ämnen som 

exempelvis Johannesört (Läkemedelboken 2016). 

 

För att hitta rätt dygnsdos av warfarin, tas regelbundna PK(INR)-protrombinkomplex prov. 

INR står för International Normalized Ratio, och är en kvot mellan koagulationstiden för 
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patientprovet och den normala koagulationstiden, med viss korrigering för reagens och 

instrument. Normal koagulationstid är 10-20 sekunder, och den skall öka till 20-60 sekunder 

hos en välinställd warfarin-patient. INR-värdet ökar med ökad dos warfarin och skall ligga 

runt 2,5 ±0,5 (Fuster V et al. 2006). En för stor warfarineffekt (=ökad blödningsrisk) kan 

reverseras med hjälp av ett koncentrat av protrombinkomplexet (faktor II, VII, IX och X). 
(Läkemedelsverket 2016). 

 

Waran® kostade per 100 tabletter: 101,54kr den 18/4-2016. (TLV.se) 

 

Apixaban (Eliquis®) 

 

Den 19 november 2012 blev ett nytt koagulationshämmande läkemedel godkänt för 

försäljning här i Sverige, apixaban (Läkemedelsverket 2016). Apixaban är en selektiv 

hämmare av både fritt och koagelbunden faktor Xa samt protrombinasaktivitet. Den verkar 

alltså inte direkt på trombocytaggregationen utan hämmar indirekt trombocytaggregationen 

som aktiveras av trombin. Fibrin bildas inte heller då faktor Xa inhiberas (Fass Eliquis 2016). 

Indikationerna som apixaban idag är godkänt för är behandling av djup ventrombos hos 

vuxna, profylax mot ventrombos hos patienter som genomgått operation för byte av höft och 

knä samt profylaktisk behandling hos patienter som drabbats av icke-valvulärt 

förmaksflimmer och som har minst en riskfaktor för stroke enligt CHA2DS2-VASc (EMA). 

Det är olika dosering beroende på indikation. Vid FF är den vanligaste dosen 5mg x 2.  

Patienter över 80år och/eller en vikt under 60 kg rekommenderas dosen 2,5mg x 2 (EMA) 

 

Apixaban skall inte intas om man är allergisk mot någon substans i läkemedlet, har en aktiv 

stor blödning, har en leversjukdom som är förknippad med koagulationen, om man löper hög 

risk för att drabbas av blödning eller då man intar annat antikoagulationsläkemedel. I det 

sistnämnda finns några undantag exempelvis då man genomgått byte av läkemedel eller då 

man skall genomgå kateterinsättning och behöver ofraktionerat heparin (EMA). 

 

Apixaban interagerar inte med föda, men är en ett substrat till P-glykoprotein och interagerar 

därför med läkemedel som exempelvis ketokonazol och HIV-proteashämmare. De hämmar 

effekten av apixaban då de alla metaboliseras av cytokrom P450 (EMA). Exempel på andra 

läkemedel som inte är bra att ta tillsammans med apixaban är NSAID (non-steroid-

antiinflamatory-drugs) och ASA (acetylsalycylsyra) då de ökar blödningsrisken. (Fass Eliquis 

2016;Läkemedelsboken 2016). 

 

Tabletter som innehåller apixaban finns i styrkorna 2,5 och 5 mg. Rekommenderad dos vid FF 

är 5 mg x 2. Vid en normaldosering kostar en årsförbrukning av apixaban (Eliquis®) c:a 7 600 

kr (Fass Eliquis 2016).   

 

 

Heparin 

 

Heparin används i både terapeutisk behandling, som exempelvis vid behandling av trombos 

eller emboli då operation inte är aktuell och som profylaktisk behandling mot trombos eller 

emboli vid operationer. Det är en injektionsvätska som ges parenteralt, har en snabb verkan 

och doseringen varierar beroende på patientens vikt. Heparin består av ett 
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glykosaminoglykaner-komplex med olika molekylvikt. Heparin utvinns ur lungor från 

nötkreatur eller tarmslemhinnor hos gris. Komplexet binder in till AT (antitrombin) och ökar 

dess antikoagulantiska effekt genom att irreversibelt inaktivera trombin och faktor Xa 

(Alldredge B et al, 2013). 

 

Socialstyrelsens rekommendationer 

 

Socialstyrelsen har idag olika åtgärder för de olika svårighetsgraderna av förmaksflimmer. 

Rekommendationerna bygger på hur pass stor risken är att drabbas av stroke enligt CHA2D2-

VASc relativt biverkningarna. Rekommendationerna hos en patient som drabbats av FF men 

som har en CHA2D2-VASc på 0 är rekommendationerna att inte inta någon antikoagulantia 

då risken för blödning då blir högre än att drabbas av stroke. Vid en CHA2D2-VASc på 1 så 

rekommenderas NOAKs då man i tidigare studier visat på en minskad risk för blödning hos 

NOAK relativt wafarin. Vid en CHA2D2-VASc på mer än 2 så rekommenderas warfarin då 

man i Sverige har en lång klinisk erfarenhet av denna behandling och har färre rapporterade 

biverkningar relativt andra länder (Socialstyrelsen förmaksflimmer).  

 

SYFTE 

 

 
Under senare år har allt fler antikoagulantia kommit ut på marknaden som alternativ 

behandling till warfarin. De påstås ha mindre interaktioner och minskar blödningsrisken. 

Syftet med detta arbete är att med hjälp av tidigare publicerade studier undersöka hur 

effektivt, säkert och kostnadseffektivt den mest använda direktverkande faktor Xa-hämmaren, 

apixaban, är i jämförelse med warfarin som profylax vid förmaksflimmer. 

 

METOD 

 

 

Det ställdes tre frågor utifrån syftet: 

 

1. Hur effektivt är apixaban i jämförelse med warfarin? 

2. Hur säkert är apixaban i jämförelse med warfarin? 

3. Är apixaban ett kostnadseffektivt alternativ till warfarin? 

 

Frågeställningarna som denna studie fokuserar på, omfattar patienter som drabbats av 

förmaksflimmer och som tar antikoagulantika i profylaktiskt syfte mot stroke. Kriterier för att 

artiklarna skall inkluderas är att alla deltagarna i studierna skulle ha FF, det skall finnas mer 

än 150 patienter, effekt och säkerhetsstudierna skulle vara publicerade senast 2011-01-01. 

Kostnadseffektivitetsstudierna skulle vara publicerade senast 2012-01-01. Studierna skulle 

inte mäta alla NOAK:s (Nya orala antikoagulantika) utan endast apixaban och studierna fick 

inte vara metaanalyser.  
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För att hitta artiklarna användes olika databaser. Två av studierna söktes fram via 

ClinicalTrials.gov där sökorden var ”apixaban warfarin”. Vid denna sökning kom trettiofyra 

matchande resultat upp. Bland dem var åtta studie avslutade, varav tre redovisade resultat. Av 

dessa tre var det två som riktade sig mot profylaktisk behandling hos patienter med 

förmaksflimmer.  Dessa studier redovisas här. De tre resterande studierna selekterades ut via 

PubMed med hjälp av sökorden ”apixaban warfarin cost Sweden”. Studierna skulle vara 

publicerad efter 2012-01-01. Det fanns bara en studie i detta sökresultat som uppfyllde alla 

kriterierna. Den andra kostnadseffektivitetsstudien hittades med sökbegreppen ”apixaban 

warfarin cost UK” och den var publicerad efter 2012-01-01. Den sista studien hittades med 

sökorden ”Efficacy AND Safety Apixaban AND atrial fibrillation”. Matchande studier skulle 

vara i fulltext, gjort på människor samt var publicerad efter 2011-01-01- Sökningen 

resulterade i 132 träffar. Av dessa 132 artiklarna var det endast en som matchade med 

kriterierna. 

 

 
 

RESULTAT 

 

Frågeställning 1 och 2: Hur säkert samt effektivt är Apixaban i jämförelse 

med Warfarin? 

 

Studie 1: Apixaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation (Granger C, 

McMurray J et.al, 2011) 

 

 

Syfte 

 

Studiens syfte var att primärt undersöka hur effektivt apixaban är i jämförelse med warfarin 

när det gäller uppkomst av ischemisk stroke, hemorragisk stroke eller systemisk embolism. 

Detta hos patienter som drabbats av förmaksflimmer och som hade minst en riskfaktor för 

stroke. Studien undersökte även sekundärt hur säkert apixaban är i jämförelse med warfarin 

med fokus på större blödningar och dödsfall.  

 

 

 

ARISTOLE STUDIEN 

 

Studiedesign  

 

Studien var randomiserad, dubbel-blind och ”dubble-dummy”. Designen ”dubble-dummy” 

går ut på att patienten tar tabletter som till utseendet ser ut att vara båda tabletterna men att 
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den ena innehåller placebo, detta för att utesluta att någon medverkande i studien skall kunna 

lista ut vilken substans som ges.  

 

18 201 patienter som drabbats av två eller fler dokumenterade episoder av FF med mindre än 

två veckors mellanrum under de senaste tolv månaderna rekryterades till denna studie. Andra 

krav som ställdes för att vara lämplig att ingå i studien var att de hade minst en riskfaktor för 

stroke, som t ex en ålder över 75, tidigare stroke eller diabetes mellitus.  

 

Medelåldern på deltagarna var 70 år och ca 35 % var kvinnor. Majoriteten av deltagarna hade 

antingen diagnosen persistent eller permanent FF och det var runt 19-20% som drabbats av 

tidigare stroke från vardera grupp. 57 % hade tidigare behandlats med warfarin under en 

längre tidsperiod än 30 dagar under det senaste året. 

 

Riskfaktorer för stroke och emboli förekom enligt nedan: tidigare stroke (35 %), ålder > 75 år 

(31%), tidigare stroke, TIA eller systemisk emboli (35%) diabetes (25%), högt blodtryck 

(87%). Medelvärdet på CHADS2 score var 2,1±1,1 i båda grupperna och det var 30% i 

vardera gruppen som hade CHADS2 score över 3. Cirka 70 % var behandlade med en ACE-

hämmare, 2/3 med betablockare, 30 % med lågdos ASA, digoxin  32%, kalciumblockare 

30%, statiner 45 %, Njurfunktion – normal för åldern. Deltagarna kom från hela världen med 

den största andelen från Europa (40 %). Rekryteringen skedde fortlöpande mellan åren 2006-

2010 från 1034 olika kliniker i 39 olika länder. 

 

De rekryterade delades upp i två nästan lika stora grupper, den ena gruppen fick 5mg 

apixaban plus matchande placebo två gånger dagligen och den andra gruppen fick tablett 

warfarin 2 mg justerade till ett INR-värde på mellan 2.0 - 3.0. Uppföljning gjordes var tredje 

månad, och medianen på hur länge uppföljningen skedde var 1,8 år.  

 

Den primära utfallsvariabeln var antalet stroke eller systemisk emboli som uppkom i vardera 

grupp. Stroke definierades som en fokal neurologisk nedsättning som varat i minst 24 timmar 

och som uppkom av icke traumatisk påverkan. De kategoriserades i ischemisk, hemorragisk 

eller osäker typ. 

 

Sekundär utfallsvariabel var bland annat antalet dödsfall oavsett orsak.  

I studien registrerades hemoglobinnivåerna, som ett mått på omfattningen av blödningar. 

Definitionen av större blödning var en minskning av hemoglobinnivån på 2 g/dl i samband 

med ett kritiskt tillstånd eller orsak till död. Mindre blödningar räknades till sekundära 

säkerhetsutfall och var de blödningar som inte var akuta eller kunde leda till dödsfall.  

 

 

Resultat 

Den primära utfallsvariabeln var i denna studie antalet stroke eller systemisk blödning. Den 

årliga incidensen i den grupp som behandlades med apixaban hamnade på 1,27% och i 

gruppen som behandlades med warfarin hamnade den årliga incidensen på 1,6 %. Skillnaden i 

absolut incidens per år blev 0,33 procentenheter. NNT-talet som hamnade på 303 innebär att 

man måste behandla 303 patienter under ett år med apixaban istället för warfarin för att 

minska antalet stroke/emboli med en händelse. Denna skillnad var statistiskt säkerställd.  
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Den absoluta risken för mortalitet minskade med 0,42 procentenheter och hjärnblödning med 

0,23 procentenheter. Här fanns även en statistisk säkerställd skillnad. Skillnaden i utfall för i 

hjärtinfarkt eller systemisk blodpropp var inte statistiskt säkerställd, se tabell III.   
 

 

Tabell III. Antalet patienter behandlade med apixaban eller warfarin under studiens gång som drabbades av 

stroke/emboli, dödsfall, större blödningar samt blödningar överlag per år. Bearbetad efter Granger C, McMurray 

J et al. 2011.   

 

Kliniskt utfall Apixaban (n=9120) Warfarin (n=9 081) Absoluta 

riskreduktion 

NNT 

 Antal 

patienter 

Incidens 

% per år 

Antal 

patienter 

Incidens 

% per år 

  

Stroke/systemisk 

emboli 

212 1,27 265 1,60 0,33% 303 

Stroke 199 1,19% 175 1,05% 0,32% 313 

Ischemsik eller 

osäker typ av 

stroke 

162 0,97% 175 

 

0,05% 1,05% 95 

Hjärnblödning 40 0,24% 78 0,47% 0,23% 435 

Systemisk 

blodpropp 

15 0,09% 17 0,10% 0,01% 10 000 

Död av alla 

orsaker 

603 3,52% 669 3,94% 0,42% 238 

Stroke+systemisk 

blödning+ död av 

alla orsaker 

752 4,49% 837 5,04% 0,55% 182 

Hjärtinfarkt 90 0,53% 102 0,61% 0,08% 1 250 

Stroke+systemisk 

blödning + död av 

alla orsaker + 

hjärtinfarkt 

810 4,85% 906 5,49% 0,64% 156 

 

 

Studie 2: Efficacey and safety of Apixaban in the Patients Undergoing the Ablation of 

Atrial Fibrillation (Nago T & Inden Y et al. 2014) 

 

 

Syfte 
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Denna studies syfte var att undersöka apixabans effekt och säkerhet i jämförelse med warfarin 

hos patienter med förmaksflimmer som genomgått en operation mot förmaksflimmer. Det 

fanns inte någon tidigare publicerad studie inom detta område. 

 

Studiedesign 

 

Denna retroprospektiva studie inkluderar 342 patienter som var behandlade antingen med 

warfarin eller apixaban innan man med hjälp av en kateter i förmaken tog bort förmaksvävnad 

som fungerade som elektrogena foci (ablation av FF). Då detta var en retroprospektiv studie, 

så kontaktades deltagarna i efterhand.  

 

Det var 237 patienter som blev inställda på warfarin-behandling och 105 patienter fick 

apixaban. Dosen av apixaban kunde regleras ner till en lägre dos, 2,5mg, om patienten 

uppfyllde minst två av följande kriterier, var över 80 år, hade renal dysfunktion eller vägde 

under 60 kg. Behandlingen började minst 4 veckor innan det kirurgiska ingreppet och fortsatte 

oavbrutet därefter upp till minst tre månader. Blodprover togs tre timmar efter intag av 

apixaban för att registrera att plasmakoncentrationen uppnått maximalt värde. INR-värdet 

kontrollerades noga hos patienterna som stod på warfarin.  

 

Medelåldern på deltagarna var mellan 61 - 62år och 27% i vardera grupp var kvinnor. Det var 

lika stor andel (6%) i båda grupperna som haft en tidigare stroke eller TIA. Medelvärdet på 

CHADS2 score var här 0,8±1,1 (apixaban) respektiver 0,8±0,9 (warfarin). Ca hälften av 

deltagarna i studien hade 0 i CHADS2-score. 

 

Ca 20-25% av deltagarna var sedan tidigare medicinerade med protonpumpshämmare eller 

H2-blockare och ca 9 % av deltagarna behandlades med aspirin.  

  

 

 

Resultat 

 

För att få en uppfattning om skillnaderna mellan apixabans och warfarins effekt på 

koagulationen mätte man som primär utfallsvariabel i denna studie påverkan på ACT- värdet 

ACT är en förkortning för activated clotting time. Normalvärdet är beroende av vilken 

utrustning man använder på olika laboratorier, och varierar mellan 80-160 sekunder. ACT-

tiden mäter det antal sekunder det tar för blodet att klotta efter exponering för faktorer från 

”intrinsic pathway” eller efter att man tillsatt faktor XII- aktiverare till provet.  

 

ACT bestämningar gör det möjligt för behandlande läkare att justera dosen av exempelvis 

heparin under en öppen hjärtoperation och efteråt tills patienten återgått till ett normal ACT. 

För en patient utan heparin ligger ACT på ca 70-120 sekunder och gör nästan en fördubbling 

vid vanlig dos heparin och ökar vid högre dos heparin. Ett för högt ACT värde ger en högre 

risk för blödning medan ett för lågt ACT-värde ökar risken för stroke (Activated coagulation 

time). I studien fann man en signifikant skillnad mellan apixaban och warfarin när det gäller 

ACT-värden.  

 

Det fanns även en skillnad i resultat på annan påverkan på antikoagulationssystemet. Hur 

många gånger koagulationstiden var förlängd (Protrombintiden) samt hur snabbt 
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koagulationen startar vid vävnadsskada (tromboplastin-aktivering) var lägre hos de som fått 

apixaban än hos de som fått warfarin. 

 

Tiden för att protrombin ska omvandlas till trombin (Faktor Xa aktivering) var lägre hos 

warfarin-gruppen.  Även halten protrombin fragment 1+2 nivåerna (fragment från klyvd 

Faktor Xa) var lägre i warfarin-gruppen än hos dem som fått apixaban. Koagulationstiden 

efter given heparin var signifikant lägre hos dem som fått apixaban än dem som fått warfarin, 

se tabell IV. 

 

 
 

 

Tabell IV. Skillnaden i ACT och ingreppstid hos patienter som fått 5mg x 2 apixaban och dosjusterad warfarin. 

Bearbetad efter Nargo T et al. 2014. 

                Apixaban Warfarin 

ACT efter heparin (sek) 260±60 322±65 

Medelvärde ACT (sek) 275±54 313±65 

Längsta värde ACT (sek) 326±52 358±55 

Minsta värde ACT(sek) 240±43 277±41 

Ingreppstid (tim) 2,2±0,8 2,7±0,8 

    

 

Den sekundära utfallsvariabel var komplikationer i form av blödningar och tromboemboli. 

Skillnaden i absolut incidens var 1,99 procentenheter och NNT beräknades till 50. Det måste 

behandlas 50 patienter med apixaban istället för warfarin för att förhindra en komplikation. 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan apixaban och warfarin då det gällde 

komplikationer, se Tabell V. 

 

 

 
Tabell V. Tabellen visar antalet komplikationer som patienterna (N=342) uppvisade efter behandling under/efter 

kateterablation med apixaban (5mg x 2) och warfarin (individuell dos, INR 1,6-2,6). NNT beräknat på totala 

antalet komplikationer. Bearbetad efter Nargo T et al. 2014.  

Komplikationer Apixaban 

(n=105) 

Warfarin 

(n=237) 

Antal Blödningar 5 15 

Stora Blödningar 1 3 

Mindre Blödningar 4 12 

Tromboemboliska komplikationer 0 1 

Totala Komplikationer 5 16 

ARR(%) 1,99  

NNT 50  

 

 

 

Studie 3: Safety and Efficacy of the Oral Direct Faktor Xa Inhibitor Apixaban in 

Japanese Patients With Non-Valvular Atrial Fibrillation (Ogawa S, Shinohara Y, 

Kanuri K, 2011) 
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Syfte 

Syftet med denna studie var primärt att jämföra Apixaban med Warfarin när det gäller 

säkerhet och att sekundärt studera skillnaden i effektivitet.  

 

 

Studiedesign 

Denna studie var randomiserad och delvis blindad. Man jämförde två olika doser av apixaban 

mot öppet givet warfarin under en 12 veckors period. Till studien rekryterades 245 patienter.  

Man började med en observationsperiod på en vecka innan studiestart. Där följdes patienterna 

noggrant upp, och antalet deltagarna reducerades därefter till 222. Kriterier för att få vara med 

i studien var att patienten skulle vara över 20 år och ha haft minst två flimmerattacker med 

minst två veckors mellanrum under en period på 12 månader. Det krävdes även minst en 

riskfaktor för stroke. Exempel på exklusionskriterier som användes under observations-

perioden var: nyligen TIA, blodkoagulationssjukdom, nyligen genomgången operation eller 

ovanlig hypertension.  

 

Medelåldern hos deltagarna var olika grupperna emellan, 70 i apixaban-gruppen och 71,7 i 

warfarin-gruppen. Mellan 80-82% var män . Tidigare användning av warfarin varierade, 

mellen grupperna: 87,3% i apixaban-gruppen och 84% i warfarin-gruppen. Medelvärdet på 

CHADS2 score låg mellan 1,9 - 2,1 och det var en deltagare i vardera grupp som hade 0 i 

CHADS2 score. Större delen av deltagarna (82,4-85,1%) hade högt blodtryck.  

 

Patienterna delades upp i tre lika stora grupper varav den första fick apixaban 2,5mg x 2 den 

andra gruppen 5mg x 2. Den tredje behandlingsgruppen fick öppet warfarin. Patienterna 

följdes upp vecka 1, 2, 4, 8 och 12 för att bl.a. kontrollera förekomst av blödningar 

Blodprover togs och de analyserade både vad kroppen gör med läkemedlet och vad 

läkemedlet gör med kroppen. Ytterligare en uppföljning gjordes per telefon 30 dagar efter 

studien var avslutad. Studiens primära effektmått var summan av förekomsten av större och 

kliniskt relevanta blödningar. Som sekundärt effektmått redovisades de större och kliniskt 

relevanta blödningarna samt mindre blödningar separat. Därutöver redovisades tre andra så 

kallade ”efficacy endpoints” som var, uppkomst av stroke/emboli, hjärtinfarkt eller död. 

 

 

 

Resultat 

Studiens primära utfallsvariabel var att mäta säkerheten i antalet blödningar, både större och 

mindre. Resultatet visar ingen statistisk skillnad mellan grupperna. Man ansåg dock att 

apixaban var ett väl tolererat alternativ till warfarin Av de 222 patienter som deltog i studien 

var det sammanlagt sex patienter som drabbats av större blödning eller kliniskt relevant 

mindre blödning, se tabell VI. Man behöver behandla 37 patienter med apixaban jämfört med 

warfarin under 12 veckor för att få en viss definierad behandlingsvinst när det gällde 

blödningar. 

 
Tabell VI.  Antalet patienter som i vardera grupp drabbades av blödningar under en 12 veckors period som intog 

2,5mg x 2 apixaban, 2 * 5mg apixaban och 2,5mg dosjusterad warfarin. Ingen signifikant skillnad i 

komplikationer. NNT och ARR beräknat på alla förekommande blödningar. Bearbetad efter Ogawa S, Shinohara 

Y, Kanuri K, 2011 
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Kliniskt utfall Apixaban 

2,5mg 

Apixaban 

5mg 

Warfarin 

Större blödning eller kliniskt relevanta mindre blödningar 1 1 4 

Större blödningar 0 0 1 

Kliniskt relevanta mindre blödningar 1 1 3 

Mindre blödningar 3 4 3 

ARR(%)    2,67   

NNT    37   

 

 

 

Studiens sekundära utfallsvariabel var antalet patienter drabbade av stroke under 12 veckor. 

det var ingen som drabbades av stroke/emboli, hjärtinfarkt eller död i någon av apixaban-

grupperna. Dock var det 3 patienter i warfarin-gruppen som drabbades av en stroke, se tabell 

VII. Ingen säkerställd skillnad grupperna emellan kunde göras.  

 

 
Tabell VII. Antalet patienter drabbade av stroke, hjärtinfarkt eller död hos de som fått 2,5mg x 2 apixaban, 5mg 

x 2 apixaban och dosjusterad warfarin under en 12 veckors period. Bearbetat efter Ogawa S, Shinohara Y, 

Kanuri K, 2011.  

 
Kliniskt utfall  Apixaban 2,5 Apixaban 5mg Warfarin 

Stroke/emboli 0 0 3 

Hjärtinfarkt 0 0 0 

Död 0 0 0 

 

 

 

 

Sammanställning av NNT 

 

Nedan följer en tabell över de NNT-tal som beräknats utifrån resultatet i studie 1 till 3, se 

tabell VIII. 

 
Tabell VIII. Sammanställning av studiernas NNT-tal 

Studie  NNT 

stroke/emboli 

NNT 

död 

NNT Blödning 

Stora/alla 

NNT 

Komplikationer  
Studie 1 303 238 69/39 - 

Studie 2 - - - 50 

Studie 3 - - 37 - 

 

Frågeställning 3: Är apixaban ett kostnadseffektivt alternativ till warfarin? 

 
Studie 4: Cost-effectiveness of Apixaban versus Warfarin and Aspirin in Sweden for 

stroke Prevention in patients with Atrial Fibrillation (Lanitis T, Kongnakorn T, 

Jacobson L, De Geer A, 2014) 
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Syfte 

 

Syftet med denna studie var att jämföra kostnadseffektivitet mellan apixaban och warfarin, 

samt även för aspirin.  

 

 

Studiedesign 

I denna hälsoekonomiska studie redovisas kostnads-effektivitets-samband mellan apixaban 

och warfarin ur ett svenskt perspektiv. Man använde en Markov modell där man utgår från att 

patienterna har olika hälsotillstånd, och att de över en tid kan flyttas från ett till ett annat, med 

olika risker. Modellen används för analyser av olika beslutsproblem som till exempel 

behandling av kroniska sjukdomar. 

 

De data som studien använde sig av för att få ett effektsamband hämtades från studierna 

ARISTOLE och AVERROES. I den förstnämnda studien jämförde man effekten mellan 

apixaban och warfarin, och i den andra mot ASA. Här kommer vi endast att referera data från 

jämförelsen men warfarin.  

 

Kostnaderna beräknades för svenska förhållanden. Man använde ett samhällsperspektiv. Det 

innebär att direkta medicinska kostnader, kostnader för sjukvård såväl på sjukhus, som inom 

den kommunala vården inräknades. Lokala terapitraditioner, svenska livstidstabeller och en 

diskontering på 3% enligt rekommendationer tillämpades. Inkomstbortfall togs inte med 

eftersom medelåldern i ARISTOLE-studien var 70 år.   

 

Studien inleder med att konstatera att prevalensen av FF i Sverige är 3,2% av befolkningen 

som är över 20 år och den ökar till över 10% hos de som är 75-90 år. Högst är den för 

personer i åldrarna 80-89 år, 13,4%. Dessa individer har en 2,6 gånger större risk att drabbas 

av en stroke. En patient med FF har en dubbelt så hög risk att drabbas av en letal stroke, 

relativt en som inte har FF.  

 

Den totala kostnaden för att behandla FF i Sverige är uppskattad till €708 miljoner, år 2007, 

varav kostnaderna för stroke enbart var €209 miljoner. Cirka 42-46% av patienterna med FF 

behandlades med warfarin, 37% med ASA. Till ca 20% av patienterna med FF ges ingen 

profylaktisk behandling mot trombos. Patienter i Sverige är idag generellt sett välinställda på 

warfarin med ett INR mellan 2 - 3.  

 

I Markovmodellen antog man att 56% av  de som fått en hjärnblödning i warfarin eller 

apixaban-grupperna fick antingen fortsätta med ASA eller så fick de sätta ur antitrombos 

profylax.  

 

I studien modellerades en kohort på 1 000 personer som i genomsnitt var 70 år med ett 

medelvärde på CHADS2-score som var 2,1 och med en indelning på c:a en tredjedel vardera 

till 0-1. 2 och 3-6. Det fanns en ökad förekomst av blödningar hos patienter behandlade med 

warfarin. I apixabangruppen var förekomsten av intrakraniella blödningar 25 per 100 patient 

år och 122 för warfarin. Förekomsten av andra större blödningar var 274/340 och kliniskt 

relevant blödning var 318/444. 
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För att kunna få ut kostnaden per QALY användes data från svenska EuroQol-5D studier för 

personer 65-74 år.  

 

Apixabans kliniska värde fick de fram genom att uppskatta antalet blödningstillfällen och 

stroke som undveks i en kohort på 1 000 patienter. Man kunde även förutse läkemedlets 

livstidskostnad och monitoreringskostnad samt alla kostnader för komplikationer kopplade till 

FF och dess antikoagulativa behandling. Med hjälp av dessa data kunde den inkrementella 

kostnadseffektivitetskvoten beräknas, vilken är kvoten mellan kostnadsskillnad och 

effektskillnad. Det gjordes även en känslighetsanalys genom att göra simuleringar kring en 

ökning eller minskning av risken att drabbas av stroke etc, för att se hur stabil beräkningen 

var.  

 

I Sverige finns inte någon officiell gräns för vad värdet av ett QALY skall vara för att en 

intervention skall anses kostnadseffektiv. I studien har man refererat till värden från ”National 

Board Of Health And Welfare”. Här bedömer man 100 000 kr per QALY som en låg kostnad 

och 500 000 kr per QALY som en mellankostnad, inte hög inte låg. 

 

Resultat 

I en kohort på 1 000 lämpliga för behandling med warfarin, så beräknade man i sin 

simuleringsmodell (med data från ARISTOLE-studien) att det vid behandling med apixaban i 

jämförelse med warfarin, under en livstid, så skulle det inträffa 19 färre tromboembolier och 

43 färre antal stora blödningar. Vidare visade modellen att patient som får apixaban skulle 

leva 0,27 år länge vilket omräkat till QALY skulle motsvara 0,21. Kostnaden för ett vunnet 

QALY hamnade på 33,458Kr för patienter som behandlades med apixaban se tabell IX. 

Besparingar vid apixabanbehandling redovisas som 5 186 kr för färre antal stroke och 

19 047kr för monitorering. Kostnaderna för inköp läkemedel är substantiellt högre för 

apixaban än warfarin.   

 

 

Enligt denna hälsoekonomiska studie är apixaban ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ, 

alternativt warfarin, för profylaktisk behandling av förmaksflimmer hos patienter runt 70 år 

vid en betalningsvilja att betala en merkostnad för ett QALY på 35 000 kr relativt behandling 

med warfarin. 

 
Tabell IX. Livstidsutfallet i levnadsår och QALY. Skillnaden i kostnad, medelvärdet i antalet levnadsår samt 

QALY mellan apixaban och warfarin  Bearbetad efter Lanitis T et al. 2014. 

 

Hälsoresultat (per 

patient) 

Apixaban Warfarin Skillnad Apixaban-

warfarin 
Levnadsår 11,37 11,1 0,27 

QALY 6,71 6,15 0,21 

 

Kostnad per patient Apixaban Warfarin Skillnad Apixaban-

warfarin 
Läkemedelskostnad 36 666kr 5 535kr 31 131 kr 

Monitorering 2 225kr 21 272kr -19 047 kr 

Kostnad , klinisk händelse 84 470kr 89 656kr -5 186 kr 

Total kostnad 123 361kr 116 463kr 6 898 kr 
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Kr/QALY 33 458 Data saknas   

 

 

Studie 5: Cost-effectiveness of Apixaban vs. current standard of care for Stroke 

prevention in patients with Atrial Fibrillation (Dorian P, Kongnakorn T, Phatak H et al. 

2014)  

 

Syfte 

Denna studies syfte var att utvärdera den potentiella kostnadseffektiviteten av apixaban i 

jämförelse med warfarin och Aspirin i UK.  
 

Studiedesign  

Eftersom prevalensdata för kliniska utfall i form av stroke och blödningar är hämtade från 

samma studie som ovan (ARISTOLE) reflekterar nedan studie kostnadsläget för hälso- och 

sjukvård i Storbritannien. 

 

Storbritanniens  ”Willingness to Pay” per QALY låg på £20,000. Den population som ingick i 

ARISTOLE hade en medelålder på 70år och därför räknades inte lönebortfall med i 

beräkningarna.  

 

Resultat 

Studiens resultat visade på att av de 1 000 personer som var lämpliga att behandla med 

warfarin och som fick apixaban, hade 20 stycken färre strokes/SE, hade 44 stycken färre 

större blödningar och det var 21 färre fall av kardiovaskulär-relaterad död. Livslängden ökade 

med 0,26 år och QALY med 0,18 år hos de som fått apixaban. Kostnaden per QALY 

hamnade på £11,909, se tabell X. man gjorde dock en besparing på £959 + £338 för 

monitoreringskostnader och färre stroke samt blödningar. Apixaban är därför ett 

behandlingsalternativ vid en betalningsvilja att betala en merkostnad på £11,909 per QALY 

relativt warfarin. Känslighetsanalysen visade på ett stabilt resultat. 

 

 
Tabell X. Livstidsutfallet i levnadsår och QALY. Skillnaden i kostnad, medelvärdet i antalet levnadsår samt 

QALY mellan apixaban och warfarin. Bearbetad efter Dorian P, Kongnakorn T, Phatak H et al. 2014) 

 

Hälsoresultat (per 

patient) 

Apixaban Warfarin Skillnad Apixaban-

warfarin 
Levnadsår 11,14 10,88 0,26 

QALY 6,26 6,08 0,18 

 

Kostnad per patient Apixaban Warfarin Skillnad Apixaban-

warfarin 
Läkemedelskostnad £3 555 £100 £3 455  

Monitorering £106 £1 065 £-959 

Kostnad , klinisk händelse £5 417 £5 755 £-338 

Total kostnad £9 078 £6 920 £2 158 
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Kr/QALY £11 909 Data saknas   

 

 

 

 

DISKUSSION  

 

Metod 

För att besvara min frågeställning valdes som metod att gå igenom och utvärdera kliniska och 

hälsoekonomiska studier hämtade från olika databaser. De databaser som användes var 

PubMed och en databas över alla kliniska studier som görs i västvärlden. Referenslistor 

genomgicks från intressanta studier för att ytterligare se ifall det fanns intressanta studier. Det 

visade sig att det endast fanns en stor klinisk studie ARISTOLE, som även legat till grund för 

registreringen, och en mindre japansk. Det fanns flera hälsoekonomiska studier som hämtat 

effektdata från ARISTOLE-studien. Denna effektdata har sedan legat till grund för flera 

kostnads-effektstudier där kostnader för läkemedel, monitorering av INR-värden för warfarin, 

och behandlingskostnader för kliniska händelser (stroke emboli/blödningar) hämtats från olika 

länder, bl.a. Sverige.   

En litteraturstudie i detta fall är en bra metod då kritiska granskningar av randomiserade 

kliniska studier är en ”golden standard” för att bedöma effekter av läkemedel.  

 

Är Apixaban, effektivare än Warfarin? 

 

Studie 1. ARISTOLE 

I ARISTOLE- studien var den primära utfallsvariabeln antalet strokes/emboli. Det var 212 av 

9 120 (2,3%) patienter som drabbats av stroke i Apixaban-gruppen och 265 av 9 081(2,9%) 

patienter i Warfarin-gruppen. Skillnaden i incidens i stroke under ett år var 0,6 procentenheter 

mellan behandlingsgrupperna. För att statistiskt säkerställa små skillnader i effekt mellan två 

läkemedel krävs stora patientpopulationer, vilket man har i denna studie (N = drygt 18 000 

patienter). Incidensen stroke i 65-75-års åldern i befolkningen som helhet är c:a 0,6 %. 

(Folkhälsan i Sverige) 

Studien visar att incidensen för stroke i den studerade kohorten var förhöjd hos dessa patienter 

med förmaksflimmer relativt genomsnittet för åldersgruppen 65-75 år med c:a 4-5 ggr, trots 

behandling med antikoagulantika. 

Ett medelvärde på CHADS2 score på 2,1±1,1 vilket deltagarna i studien hade, innebär att 

risken att drabbas av stroke ligger på mellan 4,8%-13,3% per år (Hornestrand B 2015). 

Även om denna studie är gjord på flera kliniker runt om i världen, med största andel i Europa 

(40%), så verkar riktlinjerna för hur man behandlar FF profylaktiskt med antikoagulantika 

överensstämma med de vi har i Sverige. Som exempelvis mätning av INR hos warfarin-
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patienter eller att patienter under 60 kg eller över 80 år skall få 2,5mg x 2 av apixaban istället 

för 5mg x 2.   

I studien var deltagarna mellan 63-76 år och mestadels män. FF är lika vanligt hos kvinnor 

som män. Skillnaden är att kvinnorna får sin stroke 4 år senare än männen. Relaterat till 

befolkningens storlek är stroke vanligare bland män, men det faktiska antalet fall är lika högt 

bland kvinnor, eftersom kvinnorna är fler i den äldsta delen av befolkningen (Folkhälsan i 

Sverige). Åldersspannet 63-76 år är lite lågt då medelåldern att insjukna är 75 år och 

prevalensen är som störst från 75 och uppåt (Fuster V et al. 2006;Hornestrand B 2015).  

Studien utfallsvariablar är väl valda, och speglar väl vad men vill uppnå med behandlingen 

(färre tromboser/embolier och blödningar) vilket ger studien en hög validitet. 

Genom att sprida ut studien över ett stort antal kliniker över hela världen kommer det att 

krävas en effektiv organisation för monitorering. En övervakning så att man har en samsyn 

över hur man klassificerar de olika sjukdomstillstånden. En samsyn så att man inte får t ex 

felklassificeringar mellan TIA och stroke. Hur stor skall en blödning vara för att klassificeras 

som ”major bleeding”. Felklassificeringar påverkar studiens reliabilitet. 

Enligt denna studie är apixaban marginellt effektivare än warfarin när det gäller prevention av 

stroke hos patienter med FF.  

Det mättes även en sekundär utfallsvariabel där antalet dödsfall i vardera grupp 

kontrollerades. Det var 603(6,6%) patienter som avlidit i apixaban-gruppen och 669(7.4%) 

patienter i warfarin-gruppen. Den finns även här en marginell skillnad och apixaban leder till 

mindre dödsfall. Med tanke på den stora mängden deltagare samt den relativt höga 

medelåldern på 70 år (31% var över 75år) så är inte mängden dödsfall särskilt hög i någon av 

grupperna, särskilt inte då man tänker på att FF fördubblar mortaliteten (Fuster V et al. 2006). 

NNT-talet hamnade på 238 personer/år, man behöver alltså behandla 238 personer med 

apixaban istället för warfarin under ett år för att förhindra ett dödsfall.  

 

Studie 2. Efficacey and safety of Apixaban in the Patients Undergoing the Ablation of 

Atrial Fibrillation 

För att mäta effektivitetskillnaden jämförde man koagulationstiden hos patienter som fått 

apixaban eller warfarin i förebyggande syfte inför och under kateter ablation. Vid en kateter 

ablation går man in via Vena femoralis och upp i vänster förmak där man med hjälp av 

radiofrekvenser isolerar förbindelsen mellan lungvenen och förmaken, detta genom att det 

bildas en ärr-vävnad som förhindrar oregelbundna elektiska impulser att föras där emellan 

(Alldredge & Corelli 2013; Englund & Walfridsson 2015).  Antikoagulantika används för att 

minska risken för att koagulerat blod från hjärtörat skall vandra ut i blodomloppet och orsaka 

stroke (Alldredge B, Corelli R et al. 2013). 

I studien inkluderades 342 deltagare varav 105 som fått apixaban och 237 warfarin. Det var 

en relativt liten studie. Resultatet av studien visare att ACT, som avlästes var 30 minut efter 

att heparin var administrerat, var lägre hos apixaban än hos warfarin-gruppen. Det tog alltså 

längre tid för blodet att koagulera vid tillsatts av faktor XII-aktivering hos gruppen som fick 

warfarin än den som fick apixaban. Medelvärdet på ACT hos apixaban-gruppen var 275±54 
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sekunder medan det var 313±47 sekunder hos warfarin-gruppen se tabell IV. I metoden står 

det att de var 30:e minut efter heparin administrering mätte ACT för att hålla en ACT på 300-

350 sekunder, då en ACT enligt tidigare studie bör ligga på 300 sekunder eller mer för att 

förhindra uppkomst av tromboembolism (Briceno D et al. 2016). Enligt tabell IV sidan 26 

framgår det att ACT-tiden för apixaban efter en heparininjektion är 260±60 sekunder, vilket 

är ett lägre värde än målvärdet (300 sekunder), ACT-värdet för warfarin 322±65 sekunder är 

högre. Författarna menar att detta skall tolkas som kliniskt jämförbara utfall. Vilket låter som 

en väldigt liten skillnad dem emellan. 

Om man samtidigt studerar resultatet i tabell IV så är det som att de som får apixaban har en 

högre risk att drabbas av tromboembolism då ACT ligger runt lite över 300 sekunder och 

nedåt.  Dock så är deras slutsats att apixaban och warfarin verkar lika effektiva under dessa 

omständigheter. Enligt andra källor ska ACT vara ca 180-240 sekunder vid normal dos 

heparin, detta för att undvika blödning och risk för stroke (Activated coagulation time). Det 

senare låter mer rimligt då det annars skulle ta över 5 minuter för blodet att stelna, man hinner 

tappa mycket blod på den tiden och blödningsrisken borde öka markant.  

Författarna nämner även andra parametrar än ACT, exempelvis att apixaban-gruppen hade en 

lägre tromboplastin aktivering, vilket betyder att det tog lite längre tid för koagulationen att 

starta vid vävnadsskada. 

Ett annat exempel är att protrombintiden, hur många gånger koagulationstiden är förlängd, var 

även den lägre hos apixaban-gruppen, vilket är logiskt med tanke på den lägre tiden för ACT. 

Apixaban-gruppen ligger hela tiden lite under warfarin-gruppen i ACT vilket också medförde 

en högre dos/vikt Heparin vilket också är en högre kostnad. De nämner också i sin diskussion 

att anledningen till de låga ACT värdena samt de höga heparinmängderna kan enligt tidigare 

studier bero på att apixaban direkt inhiberar FXa aktivitet vilket heparin agerar med. Det 

behövs dock mer studier för att påvisa detta. 

9% (n=9) av deltagarna behandlades med aspirin och 2% (n=2) personer i warfarin-gruppen åt 

NSAID, vilket inte är en bra kombination då det ökar blödningsrisken tillsammans med 

warfarin, dock så en dosjusterad kombination inget problem (fass.se Eliquis 2016).  

Att använda apixaban tillsammans med andra antikoagulantika, exempelvis heparin eller 

warfarin, är idag inte en godkänd indikation enligt EMA förutom vid byte av behandling. 

Ofraktionerat heparin är godkänt för användning vid central venkatetrar i samband med 

apixabanbehandling, för att förhindra att de klottar. 

Det står ingenting hos EMA om att apixaban är godkänt som antikoagulantika vid 

kateterablation hos patienter med FF (EMA). Detta är klokt då det ännu inte finns någon 

antidot för apixaban vilket är viktigt om effekt måste reverseras under ingreppet.  

 

Studie 3. Safety and Efficacy of the Oral Direkt Faktor Xa Inhibitor Apixaban in 

Japanese Patients With Non-Valvular Atrial Fibrillation 

 



27 

 

Denna studie mätte inte primärt effektivitetsskillnaden men den mätte tre stycken effektivitets 

endpoints, stroke/systemiskt emboli, död och hjärtinfarkt. Detta var en liten studie på 222 

patienter som delades upp i tre lika stora grupper, med 74 patienter i vardera grupp. 

I studien som varade i 12 veckor uppstod tre strokes i warfarin-gruppen och ingen i apixaban-

grupperna, se tabell VII. Inga fler mätetal i effektiviteten förekom. Antalet deltagare i studien 

var för liten för att kunna redovisa statistiskt säkerställda effektsamband.  

I introduktionen av studien ARISTOLE-J, refererar man till en annan pågående studie 

(ARISTOLE) som visar god effekt av apixaban som antikoagulantika. Forskarna ville se om 

de kunde generalisera detta resultat även hos japaner, som har en annorlunda 

enzymuppsättning. Detta kan leda till att apixaban kan få förändrade farmakokinetiska 

egenskaper, som i sin tur påverkar doseringen av läkemedlet. De japanska 

registreringsmyndigheterna kräver effektstudier gjorda på japaner för att få registrera ett 

läkemedel i Japan. Det är en bra tanke, men problemet med studien var att det inte fanns 

tillräcklig power för att statistiskt säkerställa skillnader i effektvariablerna. Huruvida det är 

etiskt att göra denna typ av studier är tveksamt. 

 

 

Är Apixaban säkrare än Warfarin? 

 

 Studie 1. ARISTOLE 

I ARISTOLE-studien mätte mättes inte bara effektvariabler, utan man tittade även på 

säkerheten genom att observera blödningar.  

Både apixaban och warfarin förhindrar blodproppar men de ger också biverkningar i form av 

en ökad risk för blödningar. Enligt ARISTOLE är preparaten ungefär lika bra på att förhindra 

stroke men warfarin ger en större risk för blödning. Samtidigt är apixaban ett mycket dyrbart 

läkemedel. Det finns patienter som är väl kontrollerade på warfarin (ca 77%) och de som är 

mindre välinställda (33%). Av de patienter som av okänd anledning har mycket svårt att få ett 

stabilt och bra INR-värde och som till slut kan anses som olämpliga för behandling med 

warfarin kan acetylsalicylsyra vara ett alternativ. ASA (acetylsalicylsyra) har inte samma 

goda effekt som profylax mot stroke. Hos dessa svårinställda warfarin patienter kan då 

apixaban vara ett bra alternativ istället för ASA 

Att mäta förekomsten och storleken på blödningar är mycket relevant då det är det 

allvarligaste problemet hos de som behandlas med warfarin (Fuster V et al. 2006). Det som 

räknades som en större blödningar är patienter som minskat i hemoglobinvärde med 2g/dl 

eller som behövt blodtransfusion på minst två enheter röda blodceller. Mindre blödningar 

definierades som de blödningar som krävt sjukhusvistelse, operation eller reglering av 

medicineringen.  

När det gällde de större blödningarna, var det 327 personer som drabbades i apixaban-

gruppen (2,13% per år) och 462 personer i warfarin-gruppen (3,09% per år). En skillnad på 
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nästan 1%.  NNT-talet hamnade på 104 personer per år.  Det skulle leda till att om alla 9 081 

som fick warfarin skulle fått apixaban istället så skulle de fått 87 färre blödningar. 

När man sedan går över och studerar antalet kliniskt relevanta blödningar blir siffrorna genast 

högre. Det var 2 356 (18.1% per år) personer som drabbades av kliniskt relevanta blödningar i 

apixaban-gruppen medan det var 3 060 (25,8% per år) personer som drabbades i warfarin-

gruppen. Här ser man en mycket större skillnad läkemedlen emellan. NNT-talet här 

beräknades till 13 personer per år vilket betyder att om alla i warfarin-gruppen skulle få 

apixaban så skulle 696 mindre blödningar förekomma per år. En kliniskt relevant icke stor 

blödning kostar i snitt 8 514 kr/blödning vilket skulle bli en besparing på 5 568 000kr/år men 

även här så är läkemedelskostnaden för apixaban högre än så (Lanitis T et al. 2014). Enligt 

denna studie så är apixaban säkrare än warfarin i både kliniskt relevanta blödningar och stora 

blödningar. 

 

 

Studie 2. Efficacy and safety of Apixaban in the Patients Undergoing the Ablation of 

Atrial Fibrillation 

Här mätte man säkerheten i utfallet av antalet komplikationer läkemedlen emellan. Det var 5 

patienter som drabbades av komplikationer i form av blödningar, en stor och resterande små i 

apixaban-gruppen, se tabell V. Den stora blödningen var i mag-tarm-kanalen och personen 

återhämtade sig efter några dagar, efter avbruten behandling utan att en operation krävdes.  

Dock fick patienten extra blod (Nago T et al, 2014). Även om det i denna studie endast 

uppstod en större blödning i apixabangruppen, så finns det generellt en förhöjd risk för 

blödning vid intag av antikoagulantika, och det hade varit välbehövligt med en antidot för 

apixaban. Det förekom ingen tromb/emboli. I warfarin-gruppen förekom det 16 

komplikationer, varav en var trombbildning och resterande blödningar, där mindre blödningar 

dominerade, se tabell V. Antalet blödningar är fler i warfarin-gruppen och vi vet sedan 

tidigare att det är det stora problemet med warfarin, dock var majoriteten utav dem mindre 

blödningar. Mindre blödningar definierades som de blödningar som krävde läkarvård men 

inte blodtransfusion. Att antikoagulantika ökar risken för blödningar så pass mycket som det 

gör är ett stort problem i dagens sjukvård och samhälle, och det behövs ett antikoagulatikum 

som har en större minskning i antalet blödningar än apixaban visat sig ha (ARISTOLE).  

Då antalet komplikationer var så pass lågt så saknar studien power för att kunna redogöra för 

en skillnad läkemedlen emellan, när det gäller säkerhet. Studien mätte inte heller tysta strokes 

vilket kan påverka resultatet. 

Trots detta kan man få ut ett NNT-tal som hamnade på 50 vilket är ett bra tal men studien har 

för låg reabilitet och power på grund av dess låda incidens av komplikationer.   

 

 

Studie 3. Safety and Efficacy of the Oral Direkt Faktor Xa Inhibitor Apixaban in 

Japanese Patients With Non-Valvular Atrial Fibrillation 
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I denna studie, precis som i studie 1, så mättes säkerheten av läkemedlen, i form av uppgifter 

om antalet blödningar. Dock var det mycket färre deltagare med i denna studie i jämförelse 

med ex ARISTOLE och därför blev utfallet rejält mycket mindre. Utfallet var 5 blödningar i 

apixaban-gruppen och 7 i warfarin-gruppen. Även i denna studie har apixaban något färre 

blödningar än warfarin och det visade sig i ARISTOLE att apixaban hade färre blödningar 

relativt warfarin. Dock kan man inte ur detta studieresultat säga att det finns en signifikant 

säkerställd skillnad på grund av studiens låga incidenstal när det gäller blödningar, studien 

saknar på så vis power. 

Själva behandlingstiden varade endast i 12 veckor och så vida det inte är inför en operation, 

som exempelvis öppen venös kateterinsättning, så finns det ingen stor relevans i att bara 

undersöka utfallet under 12 veckor. Detta för att man intar dessa läkemedel för att förhindra 

stroke då risken är högre så länge man har FF, vilket är vanligt livet ut (Fuster V et al. 2006).  

NNT beräknades utifrån resultatet och hamnade på 37, det är ett bra tal men då antalet 

medverkande och incidenter i studien är så pass lågt så finns det ingen power i detta resultat.  

 

 

Är apixaban ett kostnadseffektivt alternativ till warfarin? 

 

Studie 4. Cost-effectiveness of Apixaban versus Warfarin and Aspirin in Sweden for 

stroke Prevention in patients with Atrial Fibrillation 

 

Studiedesignen var uppbyggt efter en Marcov Kohort där man undersökte utfallet från tidigare 

studier som ARISTOLE och AVERROES, där man jämfört warfarin mot apixaban och 

aspirin. 

I introduktionen av denna hälsoekonomiska studie anges det att apixaban har visat sig vara 

överlägset i jämförelse med warfarin som profylax mot stroke hos patienter som drabbats av 

FF. Man vill därför jämföra apixabans kostnadseffektivitet ur ett svenskt samhällsperspektiv. 

Då påståendet om att apixaban visat sig överlägset är baserat på resultatet från studien 

ARISTOLE som även är Studie 1 i detta arbete är jag inte beredd att hålla med om detta. Det 

var alldeles för liten skillnad läkemedlen emellan för att kunna säga att apixaban var 

överlägset warfarin när det gäller förebyggande mot stroke, det är endast en marginell 

skillnad. Däremot kunde man se att det fanns en större skillnad i antalet blödningar som 

uppkommit och att apixaban därför kan vara det bättre alternativet. 

När man mäter kostnadseffektivitet så använder man sig av ICER (incremental cost-

effectiveness ratio), som är kvoten av kostnadsskillnad och effektskillnad, exempelvis 

kostnaden för att uppnå ytterligare ett vunnet levnadsår. Istället har denna studie presenterat 

sitt resultat i merkostnad i ICER per QALY. ”En metod bedöms som kostnadseffektiv i 

förhållande till en annan om dess inkrementella kostnadseffektivitetskvot är lägre än 

samhällets betalningsvilja för en QALY”(Hälsoekonomiska utvärderingar). Så de redovisar 
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inte riktigt kostnadseffektiviteten, den kanske inte var så bra? Man får heller inte ut den 

exakta kostnaden för något av läkemedlen utan endast en merkostnad. 

 Man talar om en kostnad nytta analys, men presenterar kostnaden för ett QALY för 

extrapolerade effektdata från ARISTOLE-studien omräknat till livstidsvärden på en tänkt 

population, i förhållande till värdet av att behandla med warfarin.  

Varför man inte gjorde en beräkning av den inkrementella kostnadseffekt kvoten kan vi bara 

spekulera över. Vi konstaterar att det var en liten skillnad i risken att drabbas av en stroke 

mellan grupperna som blev behandlade med apixaban och warfarin. Eftersom apixaban är ett 

mycket dyrt läkemedel i jämförelse med warfarin inklusive kostnaderna för monitorering av 

INR-värdet och eventuelle nödvändiga dosjusteringar av warfarindoesen kanske denna kvots 

värde inte var så fördelaktig för apixaban. Det hade varit intressant ifall denna siffra hade 

framräknats. Det som talar till apixabans fördel i denna beräkning är en något mindre risk för 

blödningar, och dess behandling.  

Eftersom man från andra studier skattat värdet på ett QALY, ett värde som talar om hur 

livskvalitén är på en skala mellan 0 (död) till 1 (fullt frisk) för en patient med olika 

sjukdomstillstånd, så hade det varit enkelt att utifrån data från ARISTOLE-studien även 

beräkna fram kostnaden för ett QALY för behandling med apixaban relativt warfarin. Dessa 

beräkningar hade givit ett perspektiv till bedömningen av den beräkning som simulerats med 

Marcov modellen. 

Författarna till denna studie var två konsulter anställda av Bistrol-Mayer Squibb (BMS) och 

Pfizer samt en anställd från vardera av företagen. Dessa företag är även de som står på 

läkemedlet. När man sedan går tillbaka och kollar på kostanden för vartdera läkemedel så 

ligger de på en daglig kostnad på 20,82kr för apixaban och 2,16 kr för warfarin (Lanitis T et 

al. 2014). Det är en mycket stor skillnad, men man har å andra sidan inte några kostnader för 

INR hos de patienter som får apixaban. En annan fördel, som leder till ökad livskvalité, är att 

apixaban inte interagerar med mat i samma utsträckning (Lanitis T et al. 2014). 

I studien undersöks inte bara kostnader för själva läkemedlet utan även för vad det skulle 

kosta att behandla alla komplikationer med läkarbesök, material och så vidare. För att sedan 

kunna avgöra om apixaban skulle vara ett kostnadseffektivt alternativ till warfarin så använde 

de sig av ”willingness-to-pay” som är en serier av gränser vilket man kan anse vara rimligt att 

betala eller inte. I denna studie nämner de att Sverige inte har någon officiell gräns så de 

använder sig av The National Bord of Health and Welfare där pris per QALY under 

100 000kr är en låg kostnad och där under 500 000kr är en måttlig summa. Socialstyrelsen 

säger i sina riktmärken att man definierar en kostnad under 100 000 kr/QALY som låg, 

500 000kr/QALY som hög och 1 000 000 som mycket hög. Så de riktlinjerna de använde sig 

av passar även bra för Sverige (socialstyrelsen.se). Medelvärde per QALY hamnade på 

33 458kr, se tabell IX, och det som utgjorde den största kostnadsskillnaden var 

läkemedelskostnaden. Det var 86% av de beräknade fallen som hamnade under willingess-to-

pay gränsen 100 000kr och 97% som hamnade under 500 000kr. Apixaban skulle i sådana fall 

vara ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ till warfarin.  Det finns även en stor chans att 

medelvärdet för QALY kommer sjunka efter några år då patentet går ut och det finns 

möjlighet för generika att ta sig ut på marknaden och då till ett bättre pris.   
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Enligt Janusinfo.se ” Det är svårt (omöjligt?) att göra en rättvisande hälsoekonomisk 

värdering av behandlingsalternativen i avsaknad av hållbara data på utfall med de olika 

alternativen i svensk sjukvård” (Janusinfo.se) 

 

Studie 5. Cost-effectiveness of Apixaban vs. current standard of care for Stroke 

prevention in patients with Atrial Fibrillation 

Denna studie har använt sig av samma modell som studie nummer 4 och är också skriven av 

personal från Pfizer och BMS. Samma syfte och samma metod men med anpassning till 

Englands samhällskostnader. Resultatet hamnade på £11 909 per QALY och då man ställer 

det mot tröskeln för Willingness-to-pay på £20 000 så kan apixaban anses vara 

kostnadseffektivt alternativ om det finns en betalningsvilja att betala en merkostnad på mer än 

£11 090 per QALY. Man sparar även in £959 + £338 på mindre monitorering och strokes. 

Studien motiverar sitt val av Willingness-to-pay med att det är ett vanligt värde, inte att det är 

ett bestämt värde vilket gör resultatet något osäkert. Både studie 4 och 5 var publicerade 

samma år med bara månaders mellanrum. Det finns fler liknande studier som BMS och pfizer 

gjort i samma veva. Troligen i syfte att marknadsföra.  

ARISTOLE 

Vid beräkning av kostnad utifrån ARISTOLEs utfall NNT-talet, se tabell III, säger att man 

måste behandla 303 personer med apixaban istället för warfarin under ett år för att undvika att 

en patient skall drabbas av en stroke. Om man skulle fortsätta räkna på NNT-talet 303 i denna 

studie så skulle det betyda att om alla 9 081 personer som fick warfarin skulle få apixaban 

istället så skulle det spara 30 strokes. Då en stroke i Sverige, enligt Lanitis T et al. kostar 

samhället ca 100 000 kr skulle en övergång till apixaban av warfarinpatienterna i studien 

spara ca 3 000 00 kr.  

Läkemedelskostnaden för att behandla en patient med en normaldosering apixaban, 5 mg x 2, 

är 7 600 kr/år. Kostnaden för att behandla 303 patienter per år med apixaban (NNT-talet för 

att undvika en stroke) blir 2 301 588 kronor. Kostnaden för att behandla en warfarinpatient 

med en normaldos på 4mg per dag är 576 kr/år + en kostnad för monitorering. Enligt en studie 

gjord för att studera kostnaden för behandling av FF i Östergötland 2006, beräknades en 

välinställd warfarinpatient kosta 11 380kr/år. Där är det inräknat kostnad för läkemedel och 

monitorering. En icke välinställd warfarinpatient beräknades kosta 21 548 kr/år. Enligt 

Davidsson T et.al, så är ca 77% välkontrollerade och resterande okontrollerade (Davidsson T 

et.al 2006). Beräknat med dessa siffror skulle det kosta 4 156 747 kr/år att behandla 303 

patienter (NNT-talet för att undvika en stroke/år) med warfarin. Det skulle alltså vara 

ekonomiskt lönsamt att behandla med apixaban istället för warfarin om man tittar på just 

dessa variabler. Detta är dock en väldigt ensidig beräkning och det finns fler variabler och 

kostnader som måste mätas in för att kunna avgöra själva kostnadseffektiviteten. Exempelvis 

kostnader för interaktions-komplikationer etc. 

Det finns idag möjlighet till en självtestningsapparat (mäter INR) som patienten själv bekostar 

på ca 6 500kr + stickor på 30kr/styck. Den är inte till för alla, utan för de patienter som 

behandlas i strokeprofylax vid FF eller venös tromboembolism och bor långt ifrån närmsta 

mätningscentral eller är mycket på resande fot. De har valt att inte erbjuda alla då 
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patientnyttan inte står jämt med kostnaderna (Västerbottens läns landsting). Men det är ett bra 

alternativ. 

 

När det gällde de större blödningarna, var det 327 personer som drabbades i apixaban-

gruppen (2,13% per år) och 462 personer i warfarin-gruppen (3,09% per år). En skillnad på 

nästan 1%.  NNT-talet hamnade på 104 personer per år.  Det skulle leda till att om alla 9 081 

som fick warfarin skulle fått apixaban istället så skulle de fått 87 färre blödningar. Då en 

blödning kostar allt mellan 4 000-60 000 att behandla är det svårt att beräkna hur mycket det 

exakt skulle kosta. Om man räkna på mag-tarm-blödningar, som är en av de vanligaste, så 

kostar de ca 40 000 kr/blödning att behandla (Lanitis T et al. 2014). Det skulle bli 3,4 mkr/år. 

Att behandla alla med apixaban skulle kosta 7 596 kr (årskostnad för apixaban) x 9 052 = 

68 758 992kr/år. Det är alltså inte lönsamt.  

 

BEGRÄNSNINGAR 

 

Det var endast en av studierna i detta arbete som hade en tillräckligt power för att statistiskt 

kunna påvisa effekt och säkerhet. Resterande hade alldeles för få medverkande och för lite 

incidenser, exempelvis blödning och stroke, för att kunna avgöra om det finns någon skillnad. 

Då apixaban är ett relativt nytt läkemedel på marknaden idag så finns det inte allt för många 

studier gjorda och framförallt inte så specifikt som just mellan warfarin och apixaban hos 

patienter med FF.  

I kostnadseffektivitetsstudierna räknade man med att alla drabbade gått i pension och tog 

därför inte med kostnaden för sjukskrivning och försäkringsersättning i beräkningarna. Det 

fanns inte heller något referensvärde på QALY för warfarin, endast en merkostnad, vilket 

hade varit ett relevant och bra värde att ha med i studierna. Det hade gjort apixaban mer 

kostnadseffektivt, eftersom kostnaden fr behandling av events och komplikationer hade blivit 

högre.   

 

SLUTSATS  

 

De slutsatser som kan dras av detta arbete är att det finns en marginell skillnad när det gäller 

effekten av att förhindra stroke hos patienter med FF, som behandlas med warfarin eller 

apixaban. Apixaban är något effektivare i detta syfte. Det går att se ett mönster att den grupp 

som behandlats med apixaban hela tiden ligger lite under i utfallen Stroke/SE. 

Då man kommer till frågan om apixaban är säkrare än warfarin och tittar på utfallet i antalet 

blödningar, främst mindre blödningar, så finns det en tydlig minskning hos dem som intar 

apixaban, det visar alla tre säkerhets-studierna på. Dock är det endast studie 1 som har en 

tillräckligt stor incidens med i studien för att resultaten skall kunna vara rimliga när det gäller 
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förekomsten av komplikationer. Apixaban hade en signifikant lägre ACT vid kateterablation, 

vilket inte verkar optimalt vid denna sorts ingrepp. Det kan också vara en anledning till att 

apixaban inte heller är godkänd på den indikationen (kateterablation hos patienter med FF).  

Apixaban är ett kostnadseffektivt alternativ enligt studie 4 och 5 då landet har en 

betalningsvilja överstigande merkostnaden per QALY. Plus att läkemedelskostnaden 

säkerligen kommer sjunka framöver då generika kommer att produceras till billigare pris.  
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