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Sammanfattning 
 

Bakgrund 
Förmaksflimmer är en arytmi som uppkommer av att sinusknutan slutar styra hjärtrytmen och impulser initieras 
istället på flera olika ställen i förmaken. Detta orsakar en snabb och oregelbunden kontraktion med försämrad 
cirkulation som resultat. Förmaksflimmer är den vanligaste orsaken till stroke och en viktig del i behandlingen av 
förmaksflimmer är därför att förebygga stroke genom antikoagulerande läkemedel. Warfarin har länge varit 
förstahandsval, men nya läkemedel, så kallade icke vitamin K antagonist oral antikoagulantia (NOAK) har de senaste 
åren godkänts som förebyggande behandling vid indikationen förmaksflimmer. Syftet med arbetet var att undersöka 
effekt, blödningsrisk och kostnad av NOAK som förebyggande behandling av stroke och systemisk emboli hos 
patienter med förmaksflimmer. 
 
Metod och material  
Arbetet utfördes som en litteraturstudie där fem kliniska studier från databasen PubMed analyserades. I fyra studier 
jämfördes de tre faktor Xa-hämmarna apixaban, edoxaban och rivaroxaban, samt trombinhämmaren dabigatran med 
warfarin. I en studie jämfördes apixaban med Aspirin®.  
 
Resultat  
Alla NOAK visades reducera risken att drabbas av stroke och emboli minst likvärdigt med warfarin. Dabigatran 150 
mg och edoxaban 60 mg visades även vara effektivare än warfarin (RR=0,66; P<0,001, respektive RK=0,79; 
P<0,001). Apixaban reducerade risken för stroke och systemisk emboli med mer än 50 % i jämförelse med Aspirin® 
(RK= 0,45; P<0,001). Uppkomst av större blödning var likvärdigt förekommande i jämförelse mellan NOAK och 
warfarin. Dabigatran 110 mg, edoxaban 30 mg, edoxaban 60 mg och apixaban 5 mg visade på lägre risk för större 
blödning. Apixaban och Aspirin® visades vara likvärdiga avseende uppkomst av större blödning.  
 
Slutsats 
Icke vitamin K antagonist oral antikoagulantia är effektiva som förebyggande behandling av stroke och emboli hos 
patienter med förmaksflimmer, med lägre blödningsrisk än warfarin, men till en högre kostnad.  
 



SUMMARY 
 
 
Atrial fibrillation is an arrhythmia characterized by rapid and uncontrolled 
contraction of the atria. The irregular contractions leads to incomplete circulation, 
accumulation of blood in the atria and increases the risk of stroke and embolism. An 
important part in the treatment of atrial fibrillation is to prevent the risk of stroke by 
use of anticoagulants. The first line treatment is the vitamin K antagonist warfarin. 
The drug has many side effects such as risk of bleeding, difficulties to adjust the dose 
and interactions with both drugs and food. In recent years, new drugs, called non 
vitamin K antagonist oral anticoagulants (NOAC), have been approved as preventive 
treatment of stroke in patients with atrial fibrillation. These include three factor Xa 
inhibitors: apixaban, rivaroxaban, and edoxaban, and one thrombin inhibitor: 
dabigatran. 
 
In this study, the efficacy, risk of bleeding and cost of NOAK was investigated for 
the prevention of stroke and systemic embolism in patients with atrial fibrillation. 
The study was conducted as a literature study where five clinical trials from the 
database PubMed was analyzed. In four studies, the three factor Xa inhibitors 
apixaban, edoxaban and rivaroxaban, and the thrombin inhibitor dabigatran were 
compared with warfarin. In one study apixaban was compared with Aspirin®. In all 
studies the prevention of stroke and systemic embolism and risk of bleeding was 
investigated. 
 
All NOAC reduced the risk of stroke and embolism at least equal to warfarin. 
Dabigatran 150 mg and edoxaban 60 mg was also more effective than warfarin. 
Apixaban reduced the risk of stroke and systemic embolism with more than 50 % 
compared with aspirin. The occurrence of major bleeding was similar in comparison 
of Dabigatran 150 mg, respectively rivaroxaban 20 mg and warfarin. Dabigatran 110 
mg, edoxaban 30 mg, edoxaban 60 mg and apixaban 5 mg showed a lower risk of 
major bleeding than warfarin. Apixaban and Aspirin® appeared to be equivalent 
regarding the occurrence of major bleeding. 
 
Non Vitamin K antagonist oral anticoagulants are effective in the prevention of 
stroke and embolism in patients with atrial fibrillation, with lower risk of bleeding 
than warfarin, but with a higher cost. 
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INTRODUKTION 
 
 
Förmaksflimmer 
 
Förmaksflimmer är en arytmi som uppkommer på grund av att sinusknutan inte 
längre styr hjärtrytmen, utan impulser uppkommer på olika ställen i förmaken. Detta 
leder till att hjärtats normala samordnade kontraktion uteblir och resulterar istället i 
mycket snabb och oregelbunden impulsledning och kontraktion av förmaken (1). 
Den snabba och okontrollerade kontraktionen framkallar flimmer i förmaken (2), 
som resulterar i en försämrad koordination mellan förmak och kammare (3).  
 
Förmakens oregelbundna, snabba kontraktion leder till att blod inte kan pumpas ner i 
kamrarna effektivt, då förmaken varken fylls eller töms tillräckligt. Istället ansamlas 
blod i förmaken, försämrar cirkulationen och ökar risken att bilda embolier och att 
drabbas av stroke (2). Förmaksflimmer är den vanligaste orsaken till stroke. Årligen 
drabbas omkring 6 000 människor i Sverige av stroke från förmaksflimmer (4). 
Förmaksflimmer utgör även den vanligaste arytmin (5) och har en prevalens på 10-
15 % av personer över 75 år, totalt 3 % av Sveriges vuxna befolkning (6). Vanliga 
symtom vid tillståndet är hjärtklappning, trötthet, andnöd och hjärtsvikt, men många 
patienter saknar även symtom (3). 
 
Förmaksflimmer klassificeras i tre olika varianter, baserat på arytmins tidmönster: 
paroxysmalt, persisterande och kroniskt förmaksflimmer (7). Vid paroxysmalt 
förmaksflimmer uppstår episoder av flimmer som slutar spontant av sig självt inom 
sju dagar. Persisterande förmaksflimmer är en arytmi med längre duration än sju 
dagar och som inte slutar av sig själv, utan kräver behandling. Pågår arytmin längre 
än en månad klassificeras förmaksflimret som kroniskt (3). 
 
 
Hjärtats retledningssystem 
 
Hjärtats retledningssystem bidrar till samordnade kontraktioner och är en 
förutsättning för blodets cirkulation (8). Tre strukturer i hjärtat är av störst betydelse, 
sinusknutan, AV-knutan och purkinjefiberna (1). 
 
Sinusknutan är belägen i hjärtats högra förmak och verkar som pacemaker för hela 
hjärtat (8). Där initieras aktionspotentialen genom att vilopotentialen ökar succesivt 
till dess att en aktionspotential utlöses (1). Aktionspotentialen sprids vidare genom 
förmaken som kontraherar. I höger förmaks nedre del finns AV-knutan som utgör den 
enda förbindelsen mellan förmak och kammare. När aktionspotentialen når AV-
knutan leds aktionspotentialen vidare långsamt (8). Detta medför att förmaken hinner 
kontrahera och pumpa in blod i kamrarna innan de i sin tur kontraherar. När 
aktionspotentialen passerat AV-knutan når den purkinjefiberna. Dessa celler leder 
aktionspotentialen snabbt ner i båda kamrarna och medför kontraktion av dessa och 
blodet kan flöda ut genom lungartären och aortan (1). 
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Patogenes 
 
Arytmi kan orsakas till följd av flera olika tillstånd som uppstår i hjärtat. Dessa 
benämns som fördröjd efterdepolarisation, re-entry och ektopisk impulsledning (9). 
Ektopisk impulsledning uppstår när andra celler övertar pacemakeraktiviteten, vilket 
leder till takykardier (5). Fördröjd efterdepolarisation uppstår på grund av en 
onormalt ökad frisättning av Ca2+ från sarkoplasmatiskt retikulum (9). Detta leder till 
ett ökat nettoflöde av Na+ till cellen, bildning av aktionspotentialer och fördröjd 
depolarisation. Re-entry är ett tillstånd där aktionspotentialen inte dör ut efter att 
impulsen nått kamrarna, som den gör i vanliga fall. Impulsen åter-exciterar istället 
myokardiet efter att refraktärperioden avtagit, vilket orsakar cirkulerande 
aktionspotentialer (5).  
 
Flera olika faktorer kan vara bidragande orsak till att flimmer uppkommer, som t ex 
hypertoni, rökning, diabetes, infektioner, hypertyreos, tillstånd som påverkar hjärtats 
förmak, som hjärtsvikt eller klaffel (3), samt strukturella förändringar som förstoring 
eller fibrosbildning i förmaken (10). Omkring 60 % av patienter med 
förmaksflimmer har någon bakomliggande hjärt-kärlsjukdom (4), men hos upp till  
30 % av patienterna förekommer ingen kardiovaskulär sjukdom, några riskfaktorer 
(3), eller annan uppenbar orsak (10). 
 
 
Diagnostik av förmaksflimmer 
 
För att diagnostisera rytmrubbningar mäts den elektriska aktiviteten i hjärtat genom 
elektrokardiogram (EKG). Genom att fästa elektroder på huden kan aktiviteten mätas 
och registreras genom kurvor (8). P-våg benämns den kurva som mäter och 
återspeglar depolarisation och aktivitet i hjärtats förmak, QRS-komplex mäter 
kamrarnas elektriska aktivitet. T-vågen visar på kamrarnas repolarisation (1). Vid 
förmaksflimmer ses oregelbunden rytm, där regelbundna P-vågor ersatts av snabba, 
flimrande vågor, samt oregelbunden, snabb kammarfrekvens med bredare QRS-
komplex (11). 
 
 
Koagulation 
 
Blodets koagulation sker i två steg, primär hemostas som utgörs av 
trombocytaktivering och sekundär hemostas där koagulationsproteiner stimulerar 
fibrinbildning (5).  
 
Trombocyter aktiveras av kollagen som blottats från t ex ett skadat blodkärl. 
Trombocyten kan fästa vid kollagenet via ett plasmaprotein, von Willebrands faktor, 
som frisätts från bland annat endotelceller. Detta stimulerar trombocyten till 
frisättning av bland annat adenosin difosfat (ADP) och tromboxan A2 (TXA2) (8).  
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Dessa substanser binder receptorer på andra trombocyter, vilket leder till ytterligare 
trombocytaktivering och ökade uttryck av GP-IIb/IIIa-receptorer på den aktiverade 
trombocytens yta. Till dessa receptorer kan fibrinogen binda in och bilda en 
sammankoppling mellan trombocyter, vilket leder till aggregering och bildning av 
koagel. Trombocyter har en livslängd på ca 7-10 dagar (1).  
 
Fibrins funktion är att stabilisera och förstärka aggregerade trombocyter. Bildningen 
av fibrin sker genom aktivering av en kaskad faktorer som har betydelse för 
koagulationen. Faktorerna utgörs av ett flertal plasmaproteiner som bildas i levern 
(8). Dessa faktorer cirkulerar i blodet i inaktiv form och kan aktiveras genom två 
olika vägar, en inre aktiveringsväg och en yttre aktiveringsväg (5). 
 
Den inre aktiveringsvägen aktiveras av olika ytor i blodet, bland annat kollagen från 
ett skadat kärl. Detta aktiverar faktor XII, som i sin tur aktiverar en kaskad av flera 
faktorer. Till sist aktiveras faktor X (8), som i komplex med faktor V aktiverar 
protrombin till trombin, som i sin tur klyver fibrinogen till fibrin (5). Den yttre 
aktiveringsvägen startar när skadad vävnad frisätter en vävnadsfaktor (Tissue Factor, 
TF på engelska), tromboplastin (1), en faktor som inte är något plasmaprotein utan 
finns i det yttre plasmamembranet hos olika celler i vävnaden utanför endotelet. 
Denna faktor binder faktor VII i blodet och det bildade komplexet aktiverar faktor X, 
som då leder till aktivering av trombin och bildning av fibrin (8).  
 
Trombin utgör en viktig del i koagulationen. Trombin klyver fibrinogen till aktivt 
fibrin, där fibrinfragmenten bildar ett fibrinkomplex. Trombin aktiverar även faktor 
XIII som stärker fibrintrådarnas bildade komplex och stabiliserar koaglet (5). 
Trombin stimulerar även sin egen bildning och ger därmed även positiv feedback på 
hela koagulationskaskaden (8).  
 
Vitamin K är ett fettlösligt vitamin som är nödvändig för bildning och funktion av 
trombin, faktor VII, faktor IX, och faktor X, samt regulatorerna Protein C och 
Protein S. För att faktorerna ska kunna fungera behöver glutaminsyra på faktorerna 
karboxyleras av vitamin K (5). När karboxylgrupper har kopplats på är kan 
faktorerna fungera, men vitaminet har oxiderats och försatts i inaktiv form. Vitaminet 
behöver därför reduceras innan ytterligare karboxylering av faktorer kan ske. Detta 
sker med hjälp av enzymet vitamin K reduktas som reducerar och återaktiverar 
vitaminet. Enzymet vitamin K reduktas är därför nödvändigt för vitaminets funktion, 
samt bildningen av funktionsdugliga koagulationsfaktorer (1).  
 
 
Riskberäkning 
 
Strokerisken hos en patient med förmaksflimmer kan beräknas utifrån två olika 
modeller benämnda CHA2DS2VASc och CHADS2. Varje bokstav utgör en riskfaktor 
graderad med olika poäng som summeras och uppskattar patientens risk att drabbas 
av stroke (10). Tidigare användes CHADS2-modellen för att beräkna tromboembolisk 
risk, men är nu ersatt med den mer utökade skalan CHA2DS2VASc (12). 
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Faktorer som omfattas i CHADS2-modellen är ålder över 75, tidigare stroke eller 
transitorisk ischemisk attack (TIA), förekomst av hjärtsjukdom, hypertoni, diabetes 
mellitus eller kärlsjukdom (7). Till CHA2DS2VASc-modellen inkluderas även 
faktorerna aterosklerotisk sjukdom och kvinnligt kön över 65 års ålder (10). Se tabell 
I (10). 
 
 
Tabell I. CHA2DS2VASc-skalans riskfaktorer och poäng. 
 
Bokstav Riskfaktor Poäng 
C Hjärtsvikt (EF<40 %) 1 
H Hypertoni 1 
A2 Ålder ≥ 75 / ålder 65-74  2 / 1 
D Diabetes  1 
S2 Tidigare stroke/TIA/emboli 2 
Va Aterosklerotisk sjukdom 1 
Sc Kvinna > 65 år 1 
 
 
Vid noll poäng anses risken vara låg att drabbas av stroke, vid totalt en poäng anses 
risken vara måttlig och två sammanställda poäng eller mer uppskattas risken att 
drabbas av stroke som hög (13).  
 
 
Farmakoterapi 
 
Warfarin 
 
Warfarin (Waran®) tillverkades för första gången under 1940-talet och användes då 
främst som råttgift (1). 1954 godkändes warfarin som läkemedel (14) och är idag 
bland det mest använda läkemedlet i behandlingen av ett flertal indikationer med 
ökad risk för trombos och emboli, bland annat förmaksflimmer, ventrombos och 
lungemboli (15).  
 
Warfarin verkar genom att hämma enzymet vitamin K-reduktas, och därmed hindra 
reduktion av vitamin K till sin aktiva form. Inbindning till enzymet sker kompetitivt 
till vitamin K (5). Warfarin kan därför definieras som en vitamin K-antagonist (14). 
 
Effekten av warfarin är inte omedelbar vid insättning. Detta beror på att warfarin 
endast hämmar aktivering av nya koagulationsfaktorer och effekten inträder först 
efter nedbrytning av redan karboxylerade och aktiva koagulationsfaktorer i blodet. 
Faktorerna har olika halveringstid mellan 6-60 timmar, där faktor VII har kortast 
halveringstid och protrombin har längst halveringstid. Därför uppnås full effekt först 
efter några dagar (5). 
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Warfarins antikoagulerande effekt mäts regelbundet genom att mäta protrombintid 
(PT). Protrombintid utgör tiden det tar för blodet i ett prov att koagulera från en 
patient under warfarinbehandling i förhållande till en normal koagulationstid, där 
tiden uttrycks i form av international normalized ratio (INR). Målvärdet under 
behandling är oftast ett INR mellan 2-4 (5). 
 
Warfarin är ett racemat som består av R-warfarin och S-warfarin, där de båda 
isomererna metaboliseras olika. S-enantiomeren är mer potent än R-enantiomeren 
och warfarins antikoagulativa effekt beror huvudsakligen av S-warfarin. 
Metabolisering av S-enantiomeren sker till största del av CYP2C9. R-enantiomeren 
metaboliseras främst via CYP1A2 och CYP3A4 (15).  
 
Warfarin har ett smalt terapeutiskt intervall (15) med stor individuell variation som 
påverkar förutsättningarna för att lyckas uppnå terapeutiska INR-värden. Faktorer 
som påverkar är ålder, kön, behandling med andra läkemedel, rökning och olika 
sjukdomar, men även genetiska faktorer (14). Individuella variationer i uttryck av 
CYP2C9 kan innebära en långsammare metabolism av warfarin, och dessa personer 
löper därmed en ökad risk att drabbas av blödningar på grund av för stor 
antikoagulerande effekt (15). Warfarin interagerar även med flera läkemedel samt 
födoämnen som både kan öka och minska dess effekt, vilket då ökar risken för 
allvarliga blödningar, respektive reducerar warfarinets skydd mot trombos och 
emboli (5). Warfarin kräver därför regelbundna kontroller av INR-värden, som i 
normalfallet görs med 4-6 veckors mellanrum (16), och noggrann dosreglering, där 
doseringen anpassas individuellt till lämpligt INR-värde (14).  
 
Då warfarin är en kompetitiv antagonist till vitamin K (5), kan ett högt intag av 
vitamin K därför reversera warfarinets effekter (15). Vitamin K används även därför 
som antidot vid överdosering (14). 
 
 
Icke vitamin K antagonist oral antikoagulantia (NOAK) 
 
Icke vitamin K antagonist oral antikoagulantia, förkortat NOAK, är en grupp nya 
orala direktverkande antikoagulerande läkemedel. Till dessa räknas tre faktor Xa-
hämmare: apixaban (Eliquis®), rivaroxaban (Xarelto®) och edoxban (Lixiana®), samt 
en trombinhämmare: dabigatran (Pradaxa®). Dabigatran introducerades 2010, 
därefter rivaroxaban, apixaban och sist edoxaban som blev godkänt i Europa 2015 
(14). Läkemedlen är godkända för ett flertal indikationer, bland annat som 
förebyggande behandling mot stroke vid förmaksflimmer (5). Dessa läkemedel har 
alla snabbt tillsättande effekt, respektive snabb eliminering vid utsättande. De har 
enklare dosering, färre interaktioner med livsmedel och läkemedel, samt kräver inte 
samma regelbundna kontroll som warfarin (14). 
 
Faktor Xa-hämmarna apixaban, rivaroxaban och edoxaban verkar genom att 
reversibelt binda till aktivt site på faktor Xa och hindra faktorn från att omvandla 
protrombin till trombin och därmed hämma fibrinbildning (17).  
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Upptaget sker snabbt via P-glykoprotein (P-gp) i tarmen och maximal 
plasmakoncentration uppnås efter cirka tre timmar för samtliga läkemedel (18).  
 
Apixaban har halveringstid på 8-15 timmar och eliminering sker huvudsakligen i 
levern via CYP3A4 och P-gp. Normal dosering ges i 5 mg eller 2,5 mg två gånger 
dagligen. Rivaroxaban har halveringstid på 9-13 timmar och elimineras både via 
njurar och lever. Metabolism i levern sker via CYP3A4 och P-gp. Doseringen är 20 
mg eller 15 mg en gång dagligen. Edoxaban har en halveringstid på 10-14 timmar, 
där utsöndring sker via njurarna (19). Dosen som administreras är 60 mg eller 30 mg 
en gång dagligen (14).  
 
Det finns för närvarande inget antidot för någon av faktor Xa-hämmarna. Vid 
utsättande av behandlingen kan detta, tack vare dess korta halveringstid, i viss mån 
motverka antikoagulation, men vid allvarliga tillstånd krävs effektivare medel och 
potentiella läkemedel för ändamålet undersöks fortfarande (19). 
 
Trombinhämmaren dabigatran hämmar trombin genom att reversibelt binda 
trombinmolekylens aktiva site och därmed hindra spjälkning av fibrinogen och 
bildning av fibrin. Dabigatran binder både fritt och fibrinbundet trombin (17). 
Doseringen är 150 mg eller 75 mg två gånger dagligen (19). Dabigatran är en 
prodrug som administreras i formen dabigatranetexilat som omvandlas till dabigatran 
via esterasmedierad hydrolys i levern (18). Maximal plasmakoncentration uppnås 
inom tre timmar (17), halveringstiden är 14-17 timmar och utsöndringen sker främst 
via njurarna (19).   
 
För att reversera dabigatran finns antidot i form av den monoklonala antikroppen 
idarucizumab (19), som binder dabigatran och omvänder den antikoagulerande 
effekten inom några minuter (20).  
 
Interaktioner som kan förekomma mellan NOAK och andra läkemedel är relaterade 
till CYP3A4 och P-gp. Det förekommer inte någon interaktion mellan särskilda 
livsmedel och NOAK. Upptaget av apixaban, edoxaban och dabigatran påverkas inte 
av födointag. Rivaroxaban får ökad biotillgänglighet vid samtidigt födointag och 
rekommenderas därför tillsammans med måltid (18). 
  
 
Acetylsalicylsyra 
 
Acetylsalicylsyra verkar antikoagulerande genom att hämma trombocyter. Detta sker 
genom att irreversibelt binda och hämma enzymet cyklooxygenas (COX). När 
enzymet hämmas förhindras bildningen av TXA2 hos trombocyter, vilket minskar 
trombocytaktivering, samt förhindrar aggregering och trombosbildning. 
Trombocyten saknar cellkärna och kan inte bilda nytt COX, den irreversibla effekten 
sitter därför i hela trombocytens livslängd, ca 7-10 dagar (1). 
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Behandlingsrekommendation 
 
Behandlingen av förmaksflimmer avser att förebygga allvarliga komplikationer, 
främst i form av stroke, men även hjärtsvikt, samt återställa hjärtats rytm och 
frekvens (12). Vid val av förebyggande antikoagulerande behandling vägs strokerisk 
mot blödningsrisk, samt patientens egna önskemål och förmåga till följsamhet (10). 
 
Den antikoagulerande behandling som rekommenderas i första hand är warfarin, 
eller apixaban. I andra hand rekommenderas dabigatran (10). Om warfarin fungerar 
väl rekommenderas denna behandling framför NOAK (6). NOAK rekommenderas 
till patienter där warfarin inte är lämpligt eller INR är svårinställt (12). 
Acetylsalicylsyra rekommenderas endast när andra antikoagulantia inte kan användas 
(10). 
 
 
Statistiska begrepp 
 
Relativ risk 
 
Relativ risk utgör en kvot mellan antalet incidenter som inträffat hos 
behandlingsgrupp A jämfört med behandlingsgrupp B (21). 
 
Relativ risk med värdet 1 innebär att två behandlingar är likvärdiga. I studier där en 
behandling har för avsikt att förebygga komplikationer bör relativa risken vara lägre 
än 1 för att påvisa skillnad, statistisk signifikans kan antas om värdet 1 inte omfattas 
av konfidensintervallet för den relativa risken (22). 
 
 
Riskkvot (hazard ratio) 
 
Risk är ett mått på hastigheten det tar för en viss incident att inträffa. Riskkvot utgör 
kvoten av händelsefrekvensen mellan två olika behandlingsgrupper (23) och 
uppskattar hur tiden till incidenten kan förändras med behandling A jämfört med 
behandling B (24). 
 
Riskkvoten beräknas utifrån antalet inträffade incidenter per tidsenhet för respektive 
behandling, där denna frekvens för behandling A divideras med behandling B. 
 
Riskkvot med värdet 1 innebär att två behandlingar är likvärdiga. I studier där en 
behandling har för avsikt att förebygga komplikationer bör riskkvoten vara lägre än 1 
för att påvisa skillnad, statistisk signifikans kan antas om värdet 1 inte omfattas av 
konfidensintervallet för riskkvoten. (22). 
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SYFTE 
 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka effekt, blödningsrisk och kostnad av icke 
vitamin K antagonist oral antikoagulantia (NOAK) som förebyggande behandling av 
stroke och systemisk emboli hos patienter med förmaksflimmer.   
 
 
 
METOD OCH MATERIAL 
 
 
Arbetet utfördes som en litteraturstudie genom insamling av artiklar från databasen 
Pubmed. Sökord som användes var warfarin AND new oral anticoagulants AND 
atrial fibrillation. Sökningen begränsades till clinical trials. Denna sökning gav 39 
träffar, två artiklar valdes ut.  
 
En ny sökning gjordes med sökorden warfarin AND factor Xa inhibitors AND atrial 
fibrillation. Sökningen begränsades till clinical trials och 10 år. Denna sökning gav 
87 träffar, två artiklar valdes ut.  
 
En tredje sökning gjordes med sökorden factor Xa inhibitor AND atrial fibrillation. 
Sökningen begränsades till clinical trials. Denna sökning gav 49 träffar, en artikel 
valdes ut. 
 
De studier som valdes ut till arbetet var fyra kliniska studier där olika faktor Xa-
hämmare och en trombinhämmare jämfördes med warfarin, samt en klinisk studie 
där en faktor Xa-hämmare jämfördes med Aspirin®. Samtliga studier omfattade stora 
patientgrupper om minst 5 000 deltagande patienter med förmaksflimmer och ökad 
risk för stroke. Alla studier hade samma syfte, att undersöka förebyggande effekt och 
blödningsrisk med NOAK.  
 
Studier som omfattade sekundära analyser från de studier som redan valts ut, samt 
studier som omfattade icke orala faktor Xa-hämmare eller trombinhämmare 
exkluderades.  
 
För att undersöka de olika läkemedelsbehandlingarnas kostnad användes hemsidan 
Fass.se. Respektive läkemedel som tagits upp i analyserade studier söktes upp och 
årskostnad beräknads utifrån de doseringar som användes i de analyserade studierna. 
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RESULTAT 
 
 
Studie 1 
 
Dabigatran versus Warfarin in patients with Atrial Fibrillation. Connolly et al. 2009 
(25). 
 
 
Syfte  
 
Syftet med studien var att jämföra dabigatran i två olika doser med warfarin hos 
patienter med förmaksflimmer och ökad risk för stroke. Avseendet med behandlingen 
var förebyggande av stroke och systemisk emboli, samt undersöka blödningsrisk och 
dödlighet. 
 
 
Studiedesign 
 
Studien utfördes som en randomiserad studie. Patienter rekryterades från 951 
kliniker i 44 olika länder mellan 22 december 2005 och 15 december 2007. Totalt 
inkluderades 18 113 patienter till studien.  
 
Patienterna tilldelades slumpvis dabigatran eller warfarin. Dabigatran tilldelades i två 
olika fasta doser, 110 mg två gånger dagligen, eller 150 mg två gånger dagligen. 
Tilldelningen av dos skedde blindat. Warfarin tilldelades i form av tabletter på 1, 3 
eller 5 mg, där dos justerades till INR mätte 2,0-3,0. Warfarin tilldelades öppet. 
Dabigatran 110 mg tilldelades 6 051 patienter, dabigatran 150 mg tilldelades 6 076 
patienter och warfarin tilldelades 6 022 patienter. 
 
Det primära effektmåttet var stroke eller systemisk emboli. Primära säkerhetsmåttet 
var större blödning. Sekundära effektmått utgjordes av bland annat död. 
Riskuppskattning beräknades genom relativ risk (RR). För att avgöra om de båda 
doserna av dabigatran var signifikant likvärdiga till warfarin användes ensidig 
signifikansnivå där P<0,025 för båda doser, eller P<0,0125 för minst en av doserna. 
Tvåsidigt test användes för att undersöka om dabigatran var effektivare än warfarin.  
 
Inkluderades till studien gjorde patienter med förmaksflimmer som dokumenterats 
genom EKG, samt uppfyllde minst ett av följande tillstånd; tidigare stroke, TIA, 
vänsterkammarejektionsfraktion lägre än 40 %, ålder på minst 75 år, eller en ålder på 
65-74 år med diabetes mellitus, hypertension eller någon kranskärlssjukdom. 
Exkluderades från studien gjordes patienter med någon allvarlig hjärtklaffsjukdom, 
haft stroke inom 14 dagar eller allvarlig stroke inom sex månader före studiens start, 
tillstånd med ökad blödningsrisk, kreatininclearence lägre än 30 mL/minut, någon 
leversjukdom eller graviditet.  
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Medelåldern var 71 år bland de deltagande, fördelningen var 6 599 kvinnor och  
11 514 män, medelvärdet för CHADS2-poäng var 2,1. Grupperna var likvärdiga vid 
baslinjen. 
 
Uppföljning under det första året utfördes 14 dagar efter behandlingens start, sedan 
efter en månad och därefter var tredje månad. Efter första året utfördes uppföljning 
var fjärde månad, fram till studiens slut. Mediantiden för uppföljning var två år. 
 
 
Resultat 
 
Stroke eller systemisk emboli som utgjorde det primära effektmåttet, drabbade 199 
patienter i behandlingsgruppen med warfarin, jämfört med 134 patienter behandlade 
med 150 mg dabigatran. Denna dos visades vara effektivare än warfarin (RR=0,66; 
P<0,001). I 110 mg dabigatrangruppen drabbades 182 patienter. Dosen var likvärdig 
till warfarin (RR=0,91; P<0,001). Se tabell I och II. 
 
Det primära säkerhetsmåttet utgjordes av större blödning och drabbade 397 patienter 
i warfaringruppen, jämfört med 375 i 150 mg dabigatrangruppen. I 110 mg 
dabigatrangruppen drabbades 322 patienter, vilket visade på en lägre förekomst av 
blödning än warfaringruppen (RR=0,80; P=0,003). Livshotande blödning var mer 
förekommande bland patienter i warfaringruppen jämfört med båda doser av 
dabigatran. Dödlighet var störst i warfaringruppen med 487 fall, jämfört med 438 fall 
i 150 mg dabigatrangruppen och 446 bland patienter med 110 mg dabigatran. Se 
tabell I och II. 
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Tabell I. Totalt antal patienter drabbade av komplikationer under studiens gång och procentuellt 
antal drabbade per år i samtliga behandlingsgrupper. 
 
 Dabigatran, 110 mg 

(n=6015) 
Dabigatran, 150 

mg (n=6076) 
Warfarin 
(n=6022) 

Komplikation, antal 
(%/år) 

   

   Stroke/systemisk emboli 182 (1,53) 134 (1,11) 199 (1,69) 
   Större blödning 322 (2,71) 375 (3,11) 397 (3,36) 
   Livshotande blödning 145 (1,22) 175 (1,45) 212 (1,80) 
   Död 446 (3,75) 438 (3,64) 487 (4,13) 
 
 
Tabell II. Relativ risk med konfidensintervall (KI) 95 % och P-värden för komplikationer i 
jämförelse mellan warfarin och båda doser dabigatran. 
 
 Dabigatran 110 mg / 

Warfarin 
Dabigatran 150 mg / 

Warfarin 
 
Komplikation 

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 
   Livshotande blödning 0,68 (0,55-0,83) <0,001 0,81 (0,66-0,99) 0,04 
   Död 0,91 (0,80-1,03) 0,13 0,88 (0,77-1,00) 0,051 
 
 
Årskostnad  
 
Kostnaden för behandling med dabigatran, oavsett dos, beräknades till 7 596 kr per 
patient och år (26). Behandling med warfarin uppskattades till en kostnad mellan 
269-1 482 kr per patient och år, beroende på tillverkare och dosering. Priset 
beräknades utifrån den vanligaste doseringen, 2,5 mg-10 mg dagligen (16, 27). 
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Studie 2 
 
Edoxaban versus Warfarin in patients with Atrial Fibrillation. Giugliano et al. 2013 
(28). 
 
 
Syfte 
 
Syftet med studien var att jämföra två doser av edoxaban med warfarin som 
förebyggande behandling vid förmaksflimmer och måttlig till hög risk för stroke.  
 
 
Studiedesign 
 
Studien utfördes som en randomiserad, dubbelblind och dubbeldummy studie. 
Rekrytering av patienter till studien skedde mellan den 19 november 2008 och 22 
november 2010 vid 1 393 vårdcentraler i 46 länder. Totalt rekryterades 21 105 
patienter och 21 026 deltog i randomisering av behandling. Patienterna blev 
slumpmässigt tilldelade edoxaban 60 mg, edoxaban 30 mg eller dosjusterat warfarin 
till uppnått INR på 2,0-3,0. 7 036 av patienterna tilldelades warfarin, 7 035 
tilldelades den lägre dosen edoxaban och 7 034 patienter tilldelades den högre dosen 
edoxaban. 
 
Primära effektmått var stroke eller systemisk emboli. Båda doser av edoxaban 
undersöktes för likvärdighet eller bättre effekt jämfört med warfarin. Det primära 
säkerhetsmåttet utgjordes av större blödning. Sekundära effektmått var bland annat 
livshotande blödning och död. Risken att drabbas av komplikationer beräknades 
genom riskkvot (RK) utifrån det procentuella årliga händelseförloppet för respektive 
behandlingsgrupp. En tvåsidig signifikansnivå på 0,025 användes för undersökning 
om edoxaban var effektivare än warfarin. 
 
Inkluderades till studien gjorde patienter medförmaksflimmer som dokumenterats 
inom senast 12 månader före studiens start, minst 2 poäng i CHADS2-skalan och en 
ålder på minst 21 år. Exkluderades från studien gjorde patienter med förmaksflimmer 
på grund av reversibla orsaker, kreatininclearence lägre än 30 mL/minut, hög risk för 
blödning, dubbel användning av trombocythämmande läkemedel, mitralisstenos, 
akut koronart syndrom eller stroke inom 30 dagar före studiens start.  
 
Grupperna var jämna vid baslinjen. Bland deltagande patienter var medianåldern 72 
år, 8 040 var kvinnor och 13 065 var män. Uppföljning skedde dag 8, 15, 29 och 60, 
därefter var tredje månad. Mediantiden för uppföljning var 2,8 år.  
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Resultat 
 
Stroke och systemisk emboli som utgjordes det primära effektmåttet, förekom i lägst 
utsträckning bland patienter i gruppen med edoxaban 60 mg, som visades vara 
signifikant effektivare än warfarin (RK=0.79, P=0.02). Flest fall hade 30 mg 
edoxabangruppen, men var signifikant likvärdig till warfarin (RK=1.07, P=0,005). 
Se tabell III och tabell IV. Större blödning, som utgjorde det primära säkerhetsmåttet, 
drabbade fler patienter i warfaringruppen jämfört med 60 mg edoxabangruppen 
(RK=0,80; P<0,001). Minst patienter drabbades i 30 mg edoxabangruppen, som 
också var lägre än warfarin (RK=0,47; P<0,001). Båda doser av edoxaban påvisade 
signifikant lägre förekomst av livshotande blödning, samt färre dödsfall i jämförelse 
med warfarin. Se tabell III och IV. 
 
 
Tabell III. Totalt antal patienter drabbade av komplikationer under studiens gång och 
procentuellt antal drabbade per år i samtliga behandlingsgrupper. 
 
 Warfarin 

(n=7012) 
Edoxaban 60 mg 

(n=7012) 
Edoxaban 30 mg 

(n=7002) 
Komplikation, antal (%/år)    
   Stroke/systemisk emboli 232 (1,50) 182 (1,18) 253 (1,61) 
   Större blödning 524 (3,43) 418 (2,75) 254 (1,61) 
   Livshotande blödning 122 (0,78) 62 (0,40) 40 (0,25) 
   Död 839 (4,35) 773 (3,99) 737 (3,80) 
 
 
Tabell IV. Riskkvot med konfidensintervall (KI) 95 % och P-värden för komplikationer i 
jämförelse mellan warfarin och båda doser edoxaban. 
 
 Warfarin / Edoxaban 60 mg Warfarin / Edoxaban 30 mg 
 
Komplikation 

Riskkvot 
(KI 95 %) 

P-värde Riskkvot 
(KI 95 %) 

P-värde 

   Stroke/systemisk emboli 0,79 (0,63-0,99)* <0,001 1,07 (0,87-1,31)* 0,005 
   Större blödning 0,80 (0,71-0,91) <0,001 0,47 (0,41-0,55) <0,001 
   Livshotande blödning 0,51 (0,38-0,79) <0,001 0,32 (0,23-0,46) <0,001 
   Död 0,92 (0,83-1,01) 0,08 0,87 (0,79-0,96) 0,006 
* 97.5 % konfidensintervall användes. 
 
 
Årskostnad 
 
Edoxaban är godkänt i EU men ännu inte introducerat i Sverige och därmed finns 
inga prisuppgifter om läkemedelsbehandlingen ännu. Enligt information om kostnad 
i Storbritannien var priset 2,10 pund per tablett, vilket omräknat till svenska kronor 
blev 24,86 kr per tablett och gav en kostnad på 9 074 per patient och år (29). 
Behandling med warfarin uppskattades till en kostnad mellan 269-1 482 kr per 
patient och år, beroende på tillverkare och dosering. Priset beräknades utifrån den 
vanligaste doseringen, 2,5 mg-10 mg dagligen (16, 27). 
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Studie 3 
 
Rivaroxaban versus Warfarin in nonvalvular Atrial Fibrillation. Patel et al. 2011 (30). 
 
 
Syfte 
 
Studien utfördes för att jämföra rivaroxaban med warfarin, som profylaktisk 
behandling av systemisk emboli och stroke hos patienter med förmaksflimmer och 
måttlig risk för stroke. 
 
 
Studiedesign 
 
Studien genomfördes som en randomiserad, dubbelblind, dubbeldummy studie. Till 
studien rekryterades patienter från 45 olika länder vid 1 178 olika orter, mellan 18 
december 2006 och 17 juni 2009. Totalt rekryterades 14 264 personer till studien.  
Patienterna tilldelades slumpmässigt rivaroxaban eller warfarin. 7 131 patienter 
tilldelades 20 mg rivaroxaban dagligen och 7 133 patienter tilldelades dosjusterat 
warfarin till INR 2,0-3,0. 
 
Det primära effektmåttet utgjordes av stroke eller systemisk emboli. Säkerhetsmåttet 
utgjordes av större blödning och andra kliniskt relevanta blödningar. För att 
undersöka om rivaroxaban var likvärdig till warfarin baserades undersökningen på en 
ensidig signifikansnivå på 0,025. Undersökningen om rivaroxaban var effektivare än 
warfarin baserades på en tvåsidig signifikansnivå på 0,05. Risk för komplikationer 
beräknades genom riskkvot (RK) utifrån det procentuella årliga händelseförloppet 
för respektive behandlingsgrupp.  
 
Inkluderades till studien gjorde patienter med icke valvulärt förmaksflimmer, 
dokumenterat genom EKG, samt måttligt hög risk att drabbas av stroke. Risken för 
stroke uppskattades genom CHADS2-poäng, där deltagande patienter skulle ha ett 
värde på minst 2. Vid baslinjen var medianåldern 73 år, fördelningen var 5 663 
kvinnor och 8 601 män och medianvärdet för CHADS2-poäng var 3,0. Mediantiden 
för den totala uppföljningstiden var 1,9 år. 
 
 
Resultat 
 
Det primära effektmåttet som utgjordes av stroke eller systemisk emboli drabbade 
188 patienter i rivaroxabangruppen och 241 patienter i warfaringruppen. 
Rivaroxaban visade på likvärdighet till warfarin (RK=0,79; P<0,001). Det primära 
säkerhetsmåttet som utgjordes av större eller kliniskt relevant blödning var lika 
förekommande i båda grupper och uppvisade ingen signifikant skillnad (RK=1,03; 
P=0,44). Se tabell V. 
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Tabell V. Totalt antal patienter drabbade av komplikationer under studiens gång och procentuellt 
antal drabbade per år i samtliga behandlingsgrupper, samt riskkvot med konfidensintervall (KI) 
95 % och P-värden. 
 
 
 

 
Rivaroxaban 

 
Warfarin 

Riskkvot 
(KI 95 %) 

 
P-värde 

Komplikation, antal (%/år)     
 (n=6958) (n=7004)   
Stroke/systemisk emboli 188 (1,7) 241 (2,2) 0,79 (0,66-0,96) <0,001 
 (n=7111) (n=7125)   
Större/kliniskt relevant blödning 1475 (14,9) 1449 (14,5) 1,03 (0,69-1,11) 0,44 
     
 
 
Årskostnad 
 
Kostnaden för rivaroxaban beräknades till 7 597 kr per patient och år, baserat på 
dosen 20 mg en gång dagligen (31). Behandling med warfarin uppskattades till en 
kostnad mellan 269-1 482 kr per patient och år, beroende på tillverkare och dosering. 
Priset beräknades utifrån den vanligaste doseringen, 2,5 mg-10 mg dagligen (16, 27). 
 
 
 
Studie 4 
 
Apixaban versus Warfarin in patients with Atrial Fibrillation. Granger et al. 2011 
(32). 
 
 
Syfte 
 
Syftet med studien var att jämföra apixaban med warfarin som profylaktisk 
behandling mot stroke och systemisk emboli hos patienter med förmaksflimmer och 
ökad risk för stroke. 
 
 
Studiedesign 
 
Studien genomfördes som en dubbelblind, dubbeldummy studie. Mellan 19 
december 2006 och 2 april 2010 rekryterades 18 201 personer att delta i studien. 
Rekryteringen ägde rum på 1 034 kliniker i 39 länder. Slumpmässigt tilldelade 9 120 
av patienterna apixaban och 9 081 patienter warfarin. Apixaban doserades 5 mg två 
gånger dagligen. Warfarin tilldelades som tabletter om 2 mg och dosjusterades till 
INR-värde mätte 2,0-3,0. 
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Det primära effektmåttet utgjordes av stroke eller systemisk emboli och att 
undersöka om behandling med apixaban visade likvärdighet eller större effektivitet 
jämfört med warfarin. Sekundära effektmått var död oavsett orsak. Primära 
säkerhetsmått utgjordes av större blödning. Sekundära säkerhetsmått utgjordes av 
större blödning eller kliniskt relevant blödning, där blödningens relevans omfattade 
blödning som inte klassats som stor, men som lett till sjukhusvård, kirurgiska ingrepp 
eller förändring i antitrombosbehandling. Risken att bli drabbad av komplikationer 
beräknades genom riskkvot (RK) utifrån det procentuella årliga händelseförloppet 
för respektive behandlingsgrupp. 
 
Patienter som inkluderades till studien hade diagnostiserats med förmaksflimmer 
eller fladder genom EKG, kombinerat med minst en ytterligare riskfaktor för stroke. 
Dessa faktorer utgjordes av ålder över 75, tidigare stroke, TIA, systemisk emboli, 
symptomatisk hjärtsvikt inom de senaste tre månaderna, 
vänsterkammarejektionsfraktion lägre än 40 %, diabetes mellitus eller hypertension. 
Exkluderades från studien gjorde personer med förmaksflimmer på grund av 
reversibla orsaker, patienter med hjärtklaffprotes, patienter som haft stroke under den 
senaste veckan, svårt nedsatt njurfunktion, större behov av acetylsalicylsyra än 165 
mg dagligen, eller i behov av kombination med ADP-receptorhämmaren clopidogrel.  
 
Vid baslinjen var båda grupperna jämnt fördelade, medianåldern var 70 år och 
medianvärdet för CHADS2-poäng var 2,1. Mediantiden för uppföljning var 1,8 år.  
 
 
Resultat 
 
Det primära effektmåttet visade på att stroke och systemisk emboli drabbade fler 
patienter i warfaringruppen jämfört med apixabangruppen, vilket även påvisade 
signifikant skillnad och att apixaban var effektivare än warfarin (RK=0,79; P=0,01). 
Sekundära effektmått, som utgjordes av inträffade dödsfall, var lägre i 
apixabangruppen (RK=0,89; P=0,047). Det primära säkerhetsmåttet utgjordes av 
större blödning och drabbade färre patienter i apixabangruppen jämfört med warfarin 
(RK=0,69; P<0,001). Även sekundära säkerhetsmåttet, kliniskt relevant blödning 
drabbade färre patienter behandlade med apixaban (RK=0,68; P<0,001). Se tabell VI.  
 
 
Tabell VI. Totalt antal patienter drabbade av komplikationer under studiens gång och 
procentuellt antal drabbade per år i samtliga behandlingsgrupper, samt riskkvot med 
konfidensintervall (KI) 95 % och P-värden. 
 
 Apixaban 

(n=9120) 
Warfarin 
(n=9081) 

Riskkvot 
(KI 95 %) 

 
P-värde 

Komplikation, antal  (%/år)     
Stroke/systemisk emboli 212 (1,27) 265 (1,60) 0,79 (0,66-0,95) 0,01 
Död  603 (3,52) 669 (3,94) 0,89 (0,80-0,998) 0,047 
Större blödning 327 (2,13) 462 (3,09) 0,69 (0,60-0,80) <0,001 
Större/klinisk relevant blödning 613 (4,07) 877 (6,01) 0,68 (0,61-0,75) <0,001 
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Årskostnad 
 
Kostnaden för behandling med apixaban beräknades till 7 596 kr per patient och år, 
baserat på dosen 5 mg två gånger dagligen (33). Behandling med warfarin 
uppskattades till en kostnad mellan 269-1 482 kr per patient och år, beroende på 
tillverkare och dosering. Priset beräknades utifrån den vanligaste doseringen, 2,5 mg-
10 mg dagligen dagligen (16, 27). 
 
 
 
Studie 5 
 
Apixaban in patients with atrial fibrillation. Connolly et al. 2011 (34). 
 
 
Syfte 
 
Studiens syfte var att undersöka effekt och säkerhet hos apixaban i en jämförelse mot 
Aspirin®, hos patienter med förmaksflimmer och ökad risk för stroke och där 
warfarin ansetts vara olämpligt. 
 
 
Studiedesign  
 
Studien genomfördes som en dubbelblind studie. Rekrytering skedde vid 522 
vårdcentraler i 36 länder mellan 10 september 2007 och 23 december 2009. Totalt 
rekryterades 5 599 patienter till studien, där 2 808 patienter tilldelades apixaban och 
2 791 patienter tilldelades Aspirin®. Tilldelningen av läkemedel skedde 
slumpmässigt. Apixaban doserades 5 mg två gånger dagligen, Aspirin® gavs i en dos 
mellan 81 mg och 324 mg dagligen. 
 
Primära effektmåttet var stroke eller systemisk emboli. Primära säkerhetsmåttet var 
uppkomst av större blödning. Andra effektmått utgjordes av bland annat död och 
större vaskulära komplikationer som krävt behov av sjukhusvård.  
En ensidig signifikansnivå på 0,025 användes och risken att bli drabbad av 
komplikationer beräknades genom riskkvot (RK) utifrån det procentuella årliga 
händelseförloppet för respektive behandlingsgrupp. 
 
Inkluderades till studien gjorde patienter över 50 år med förmaksflimmer 
dokumenterad minst sex månader innan inklusion i studien. För att vara berättigad att 
delta krävdes även minst en av riskfaktorer för stroke. Dessa faktorer utgjordes av 
tidigare stroke eller TIA, ålder över 75, arteriell hypertension, diabetes mellitus, 
hjärtsvikt, vänsterkammarejektionsfraktion på 35 % eller lägre eller dokumenterad 
perifer artärsjukdom.  
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Exkluderades från studien gjorde patienter med andra tillstånd än förmaksflimmer, 
kirurgikrävande klaffsjukdom, allvarligt blödningstillstånd de senaste sex månaderna 
eller tillstånd med hög blödningsrisk, pågående alkohol eller drogmissbruk, 
förväntad överlevad mindre än ett år, svår njursvikt (kreatininclearence lägre än  
25 mL/minut) eller allergi mot Aspirin®. Patienterna fick ej vara under behandling 
med vitamin K antagonist. 
 
Båda grupper var jämna vid baslinjen. Mediantiden för uppföljningsperioden var 1,1 
år. 
 
 
Resultat 
 
Det primära effektmåttet som utgjordes av stroke och systemisk emboli drabbade 51 
patienter i apixabangruppen jämfört med 113 patienter behandlade med Aspirin®. 
Apixaban sänkte därmed risken för stroke och systemisk emboli med mer än 50 % i 
jämförelse med Aspirin® (RK= 0,45; P<0,001). Det primära säkerhetsmåttet, större 
blödning, förekom hos 44 patienter med apixaban och 39 patienter med Aspirin®. Det 
förelåg således ingen signifikant skillnad i blödningsrisk mellan behandlingarna 
(RK=1,13; P=0,57). Det förekom fler dödsfall och större andel patienter som krävde 
sjukhusvård på grund av kardiovaskulära komplikationer i aspiringruppen, jämfört 
med apixabangruppen. Se tabell VII. 
 
 
Tabell VII. Totalt antal patienter drabbade av komplikationer under studiens gång och 
procentuellt antal drabbade per år i samtliga behandlingsgrupper, samt riskkvot med 
konfidensintervall (KI) 95 % och P-värden. 
 
 Apixaban 

(n=2808) 
Aspirin® 
(n=2791) 

Riskkvot 
(KI 95 %) 

 
P-värde 

Komplikation, antal  (%/år)     
Stroke/systemisk emboli 51 (1,6) 113 (3,7) 0,45 (0,32-0,62) <0,001 
Större blödning 44 (1,4) 39 (1,2) 1,13 (0,74-1,75) 0,57 
Död 111 (3,5) 140 (4,4) 0,79 (0,62-1,02) 0,07 
Sjukhusvård från kardiovaskulära 
komplikationer 

 
367 (12,6) 

 
455 (15,9) 

 
0,79 (0,69-0,91) 

 
<0,001 

 
 
Årskostnad 
 
Kostnaden för behandling med apixaban beräknades till 7 596 kr per patient och år, 
baserat på dosen 5 mg två gånger dagligen (33). Kostnaden per patient för 
behandling med acetylsalicylsyra i form av Trombyl® beräknades till 206 kr per år 
för 75 mg dagligen, respektive 212 kr per år för 160 mg dagligen (35).  
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DISKUSSION 
 
 
Förmaksflimmer är en arytmi som kan orsakas av flera olika faktorer och leder till 
försämrad pumpförmåga och cirkulation. Förmaksflimmer utgör den vanligaste 
orsaken till stroke och omkring 6 000 människor drabbas varje år av stroke på grund 
av förmaksflimmer (4). Vid förmaksflimmer är därför en viktig del i behandlingen att 
reducera risken för stroke och emboli. För att minska denna risk har warfarin länge 
varit förstahandsval som förebyggande antikoagulerande behandling. Warfarin har 
dock smalt terapeutiskt index, svårinställd dosering, samt flera interaktioner med 
både födoämnen och läkemedel (15). Sedan 2010 har fyra nya orala antikoagulantia, 
så kallade NOAK godkänts för bland annat indikationen förmaksflimmer (14). 
 
I detta arbete undersöktes effekt och säkerhet med NOAK, i jämförelse med warfarin 
och Aspirin®. I fyra studier jämfördes respektive NOAK med warfarin (25, 28, 30, 
32) och i en studie gjordes jämförelsen med Aspirin® (34).  
 
 
Studiedesign 
 
Alla studier som analyserandes omfattade stora patientgrupper från flera olika länder, 
studierna var randomiserade och dubbelblindade, med undantag för studie ett (25) 
där endast dos var blind. Randomisering och blindning i studier minskar risken för 
systematiska fel i resultatet (bias) och bidrar till en slumpmässig fördelning av 
patienter (21). Tre av studierna var även dubbeldummy (28, 30, 32), vilket ökar 
möjligheten att bibehålla en studie blind under hela perioden. 
 
Effektmått som analyserades i samtliga studier utgjordes av stroke eller systemisk 
emboli som primärt effektmått, samt större blödning som primärt säkerhetsmått. 
Andra effektmått som användes var livshotande blödning, kliniskt relevant blödning 
och död. Effektmåtten som användes i studierna var relevanta för arbetets 
frågeställning.  
 
Analys skedde enligt intention-to-treat i fyra av studierna (25, 28, 32, 34), men studie 
tre (30) analyserades istället enligt per protokoll. Vid analys enligt intention-to-treat 
inkluderas även bortfall, vilket förhindrar bias genom att behålla den randomiserade 
grupperingen av patienter. Per protokollanalys omfattar endast patienter som slutfört 
studien. Nackdelar med denna analys är att patienter som hoppat av på grund av t ex 
bristande behandlingseffekt eller biverkningar inte tas hänsyns till och resultat skulle 
kunna snedvridas, på grund av ett resultat som baserats på enbart patienter med 
lyckad behandlingseffekt (36). 
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I alla studier användes en ensidig signifikansnivå för att avgöra likvärdighet mellan 
NOAK och warfarin, respektive Aspirin®. En tvåsidig signifikansnivå användes i 
studie ett, två, tre och fyra (25, 28, 30, 32) för att avgöra om effekten av respektive 
NOAK var bättre än warfarin. Vid en tvåsidig signifikansnivå kan resultatet visa på 
en förändring åt båda riktningar, vilket ger säkrare resultat och större trovärdighet till 
studieresultatet. En ensidig signifikansnivå är inte alltid att föredra då denna lättare 
anses kunna ge statistisk signifikans och resultatet enklare kan snedvridas (21). I 
studie ett, tre och fem (25, 30, 34) användes den ensidiga signifikansnivån 0,025. 
Denna signifikansnivå rekommenderas vid ensidig nivå, då standardnivån för en 
tvåsidig signifikansnivå oftast är 0,05 och varje sida utgörs av 0,025 (37). 
 
 
Effekt 
 
I fyra studier jämfördes de tre faktor Xa-hämmarna edoxaban, rivaroxaban och 
apixaban, samt trombinhämmaren dabigatran med warfarin (25, 28, 30, 32). I alla 
studier utgjordes det primära effektmåttet av stroke och systemisk emboli. Alla 
NOAK visades reducera risken att drabbas av stroke och emboli minst likvärdigt 
med warfarin. De högre doserna av dabigatran och edoxaban visades även vara 
effektivare än warfarin, där RR=0,66; P<0,001 för dabigatran 150 mg, och RK=0,79; 
P<0,001 för edoxaban 60 mg.  
 
I jämförelsen mellan apixaban och Aspirin® visade apixaban på en reducerad 
strokerisk med mer än 50 % jämfört med Aspirin® (34). På grund av den påvisade 
lägre förebyggande effekten av acetylsalicylsyra jämfört med annan antikoagulantia 
rekommenderas det heller inte före andra läkemedel som warfarin och NOAK vid 
indikationen förmaksflimmer (10). 
 
 
Säkerhet 
 
Det primära säkerhetsmåttet utgjordes av större blödning i samtliga studier. I 
jämförelsen mellan NOAK och warfarin var alla NOAK minst likvärdiga med 
warfarin. Den lägre dosen av dabigatran, samt båda doser edoxaban och apixaban 
hade även mindre förekomst av större blödningar (25, 28, 30, 32). I jämförelsen 
mellan apixaban och Aspirin® visades de båda läkemedlen vara likvärdiga avseende 
uppkomst av större blödning (34).  
 
Förekomst av livshotande blödning, kliniskt relevant blödning eller dödlighet var i 
alla jämförelser mellan NOAK och warfarin lägre bland patienter behandlade med 
NOAK (25, 28, 30, 32). I studie fem (34) inträffade fler dödsfall och 
sjukhusinläggningar på grund av kardiovaskulära komplikationer bland patienter i 
aspiringruppen jämfört med apixaban. 
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Number needed to treat 
 
Number needed to treat (NNT) beräknades för samtliga behandlingsjämförelser. Se 
tabell VIII. Värdet NNT är ett mått på hur många patienter som behöver behandlas 
för att en patient färre ska undvika att drabbas av stroke, respektive blödning vid en 
viss tidpunkt (38). 
 
För att kunna jämföra NNT mellan studier bör studiepopulation och effektmått vara 
samma, samt studiernas varaktighet lika lång. Number needed to treat påverkas även 
av studiens uppföljningstid, där NNT blir lägre över tid (38). De analyserade 
studiernas behandlingstid varade mellan 1,1-2,8 år. Behandlingen vid 
förmaksflimmer pågår ofta längre än 2,8 år, ofta livet ut, vilket troligtvis skulle 
resultera i lägre NNT-värden över en längre tidsperiod. 
 
 
Tabell VIII. Beräknade NNT-värden över samtliga behandlingsjämförelser, avseende 
effektmåtten stroke eller systemisk emboli och större blödning.  
 
Behandlingsjämförelse  NNT 
  Stroke / systemisk emboli Större blödning 
Dabigatran 150 mg Warfarin 91 238 
Dabigatran 110 mg Warfarin 357 81 
Edoxaban 60 mg Warfarin 137 66 
Edoxaban 30 mg Warfarin 329 26 
Rivaroxaban 20 mg Warfarin 135 250 
Apixaban 5 mg Warfarin 169 67 
Apixaban 5 mg Aspirin® 45 588 
 
 
 
Kostnadseffektivitet  
 
I arbetet beräknades årskostnaden för respektive behandling. Billigaste kostnaden 
hade Trombyl®, där kostnaden per patient och år uppskattades till 206-212 kr 
beroende på dos (35). Läkemedelskostnaden för warfarin uppskattades till 269-1 482 
kr per patient och år för den vanligaste doseringen mellan 2,5 mg och 10 mg 
dagligen (16, 27). NOAK hade alla tre i Sverige godkända preparat en likvärdig 
kostnad på 7 596-7 597 kr per patient och år (26, 31, 33). Detta visar på att 
läkemedelskostnaden för warfarin är betydligt lägre än med nya orala 
antikoagulantia, men vid behandling med warfarin krävs även täta kontroller för att 
mäta patientens INR. Efter inställd dos och uppnått INR-värde behöver dessa 
kontroller göras med ca 4-6 veckors intervall (16). I jämförelse med NOAK där 
kontroller görs en gång årligen (14), skulle detta kunna jämna ut skillnaden i den 
totala behandlingskostnaden mellan NOAK och warfarin. 
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Sammanfattning 
 
NOAK visade på effektivt förebyggande av stroke och systemisk emboli hos 
patienter med förmaksflimmer. Preparaten uppvisade mindre förekomst av allvarliga 
blödningar, lägre dödlighet och färre interaktioner jämfört med warfarin. 
Läkemedelskostnaden för NOAK var högre än warfarin, men en effektivare 
behandling med mindre komplikationer och färre sjukhusinläggningar, där en 
läkemedelskostnad vägs upp av betydligt färre kontrollbesök, borde ändå resultera i 
det mest kostnadseffektiva alternativet. 
  
NOAK är därför i många avseenden en bättre behandling än warfarin. Men att 
läkemedlen fortfarande är nya, har mindre dokumentation än välbeprövat warfarin, 
samt att många av preparaten saknar antidot, gör att warfarin fortfarande 
rekommenderas i första hand. Trombinhämmaren dabigatran har ett antidot godkänt 
på marknaden och antidot för faktor Xa-hämmarna undersöks fortfarande vidare 
(19). Sannolikt kommer dessa läkemedel att konkurrera ut och ersätta warfarin i 
framtiden, särskilt när patenttiden löper ut och billigare generiska preparat kommer 
ut på marknaden.  
 
 
 
SLUTSATS 
 
 
Icke vitamin K antagonist oral antikoagulantia är effektiva som förebyggande 
behandling av stroke och emboli hos patienter med förmaksflimmer, med lägre 
blödningsrisk än warfarin, men till en högre kostnad.  
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