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Sammanfattning 

Förmaksflimmer är ett sjukdomstillstånd där det skett vävnadsförändringar, ofta på 
grund av vävnadsskada, i hjärtats förmak, vilka resulterar i att förmaket inte arbetar 
normalt. En allvarlig konsekvens av detta är en ökad strokerisk på grund av en onormal 
pumpfunktion, vävnadsskador i hjärtmuskeln och rubbningar i koagulationen. 
Strokerisken kan minskas genom en effektiv antikoagulationsbehandling. Warfarin har 
tidigare varit det effektivaste perorala behandlingsalternativet. Men med 
warfarinbehandlingen följer problem i form av att dosen kräver tät övervakning och 
kan lätt påverkas av annan medicinering, kost och genetik. På senare år har flertalet 
nya perorala antikoagulantia (NOAK) dykt upp. Dessa är apixaban, edoxaban, 
rivaroxaban och dabigatran. Dessa nya preparat har inte samma problematik med 
doskontroll. Men eftersom de är nya finns inte ännu samma stöd, grundat av 
erfarenhet, för användningen. Därav är syftet med denna uppsats att klargöra för vilket 
stöd som finns för användande av NOAK-preparat vid prevention av stroke vid 
samtidigt förmaksflimmer. De frågor som ämnas besvaras är huruvida de finns 
skillnader i förmåga att förhindra stroke/systemiskt emboli, ökad blödningsrisk och 
antalet avlidna i användargrupperna.  
 
Studien är utformad som en litteraturstudie. De artiklar som använts som grund till 
resultatet har lokaliserats genom sökningar i PubMed. Det viktigaste kriterierna för 
inklusion var att studierna skulle vara randomiserade kliniska studier med ett adekvat 
deltagarantal samt att de redogör för utfall   
 
Resultatet visade på att NOAK-preparaten inte var sämre än warfarin på att förhindra 
stroke och systemiska embolin. Apixaban och dabigatran (300 mg/dagligen) var 
signifikant bättre. På liknande sätt förekom det inte förhöjd risk för stora blödningar 
bland de grupper som använt NOAK-preparaten. Edoxaban, apixaban och dabigatran 
(220 mg/dagligen) uppvisade en lägre risk för stora blödningar jämfört med 
warfaringrupperna.  Det sågs ingen signifikant ökning av dödsfall i NOAK-grupperna 
utan istället signifikanta minskningar i flertalet fall. 
 
Alla NOAK-preparaten kom enligt resultatet att uppvisa statistiskt signifikant non 
inferiority eller superiority i förhållande till warfarin. Vilket pekar på att de nya 
preparaten är minst lika bra alternativ som warfarin vid prevention av förmaksflimmer 
speciellt i och med att NOAK-preparaten innebär färre oangelägenheter för den som 
behandlas. En svaghet med denna studie är att enbart en artikel är inkluderad för varje 
läkemedel vilket leder till att studiens resultat är svårare att bekräfta i och med att ett 
fel i exempelvis en av originalstudierna leder till en snedvridning även i denna studie.  
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Introduktion 

Länge har warfarin varit det primära alternativet för peroral 
antikoagulationsbehandling som modifierar koagulationskaskaden, en form av 
antikoagulation som spelar en viktig roll för strokeprevention vid förmaksflimmer. 
Under de senaste tio åren har däremot flertalet nya preparat tillkommit. Denna grupp 
av preparat brukar kallas för nya orala antikoagulantia (NOAK). Gruppen innefattar 
substanserna apixaban(Eliquis®), edoxaban(Lixiana®), rivaroxaban(Xarelto®) och 
dabigatran(Pradaxa®). Som framkommer av figur 1 ökar användandet av dessa 
preparat successivt (edoxaban ökar endast med ett litet antal) medan förskrivningen av 
warfarin successivt avtar [1]. 

 
Figur 1. Diagrammet visar på antalet recept/1000 innevånare som är uthämtade för de aktuella 
preparaten. Båda könen och alla åldrar är inkluderade.  Data hämtad från socialstyrelsens statistikdatabas 
[2]. 

 
Förmaksflimmer är ett tillstånd som drabbar hjärtat när det skett vävnadsförändringar 
i förmakens väggar. Dessa förändringar beror på att det lagras in bindväv eller i vissa 
fall amyloida plack i förmaksväggen. Anledningarna till att dessa bindvävsavlagringar 
uppkommer kan dels bero på sjukdomsorsakade skador men tros även indirekt kunna 
bero på riskfaktorer så som blodtryck och diabetes. I övrigt kan en betydande del av 
förmaksflimmerfallen (ca 30%) inte härledas till någon sjukdom med hjärtpåverkan. 
Förmaksflimmer kan ge upphov till ett flertal allvarliga komplikationer. Den första som 
kan vara svår att komma åt effektivt med behandling är en ökad risk att avlida i 
exempelvis plötslig hjärtdöd. Den andra primära riskökningen är att få en stroke till 
följd av förmaksflimret. Risken för stroke är däremot möjlig att, i många fall, minska 
med antikoagulationsbehandling [3, 4, 5].  
 
Den bakomliggande mekanismen till att risken för stroke ökar vid förmaksflimmer är 
att när flimret förekommer töms inte förmaket på allt blod vilket ofta resulterar i att 
blod koagulerar och bildar en trombos. Detta behöver i sig inte vara något problem, 
utan det är om en bit av trombosen lossnar och följer med blodet till hjärnan som en 
stroke kan uppstå. Följaktligen är det viktigt att patienter i riskzonen för stroke 
behandlas med koagulationsförebyggandeläkemedel för att minska risken för att blod 
koagulerar i förmaket. Ett antal riskfaktorer för att drabbas av stroke har identifierats. 
Dessa är centrala när beslut om behandling skall tas. De riskfaktorer som identifierats 
är följande: Hjärtsvikt (den vävnadsskada som orsakat hjärtsvikten kan ofta även ligga 
bakom förmaksflimret), högt blodtryck, hög ålder, diabetes, tidigare ischemisk 
hjärtsjukdom, andra hjärt- och kärl sjukdomar (exempelvis aortaplack) och kvinnligt 
kön. Dessa faktorer ligger som grund för bedömningssystemet CHA2DS2VASc [3, 5].   
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Av de hjärtrytmrubbningar som kan förekomma är förmaksflimmer den med högst 
prevalens. Enligt SBU (statens beredning för medicinsk och social utvärdering) 
rapporten Förmaksflimmer- Förekomst och risk för stroke[6] var prevalensen bland 
den vuxna befolkningen i Sverige mellan åren 2005-2010 cirka 2,9%. Förekomsten 
ökar även med ålder, förmaksflimmer är relativt ovanligt hos personer under 40 medan 
och är som vanligast vid 80 års åldern. Utöver detta finns även en trolig grupp med 
förmaksflimmerfall som inte är diagnostiserade. Dessa tros kunna komma upp i 
storleksordningen 30% av de diagnostiserade fallen. Trots att effektiv strokeprevention 
finns, konstateras det i SBU- rapporten att det förekommer en underbehandling med 
koagulationshämmare. Underbehandlingen är mest markant bland kvinnor och 
personer över 80 år. I rapporten konstateras även att av de personer som mellan 2005-
2010 drabbats av en stroke i kombination med tidigare förmaksflimmer hade endast 
17% av personerna hämtat ut warfarin inom en 6 månadersperiod före stroken (under 
tiden för rapporten var behandling med warfarin normen) [6].  

Hur bildas tromboser i förmaket och varför?  
För att tromboser skall kunna bildas krävs att flera förutsättningar uppfylls. Dessa 
förutsättningar brukar kallas för Virchows triad och består av tre komponenter. 
Mekanismerna som Virchows triad innefattar är de samma som de när ventromboser 
bildas. Den första komponenten i triaden är att blodets flöde på något sätt ska vara 
försämrat så att mer eller mindre stillastående blod kan förekomma. Den andra 
komponenten är att kärlvävnaden, eller i fallet förmaksflimmer förmaksväggen, ska 
vara skadad eller påverkad på något sätt. Den tredje och sista komponenten är att olika 
koagulationskomponenter i blodet skall vara aktiverade. Vilka mekanismer som ligger 
bakom att dessa komponenter uppfylls är inte givet vid förmaksflimmer men relativt 
säkra faktorer finns, samt ett antal lovande teorier. Nedan följer en redogörelse rörande 
vad som kan tänkas orsaka att de tre villkoren för trombosbildandet kan uppfyllas vid 
förmaksflimmer [7, 8].  
 
Det stillastående blodet som är den första komponenten för att triaden uppfylls på 
grund av flertalet mekanismer. Den viktigaste orsaken till att blodet kan bli 
stillastående är som tidigare nämnt att förmaken inte dras ihop till den grad att det 
pumpar ut allt blod utan istället kan blodet speciellt i förmakets övre delar bli 
stillastående. Ytterligare en faktor som kan bidra är att vid förmaksflimmer är det 
vanligt att förmaket "sträcks" ut. Utsträckningen får som störst konsekvenser i 
hjärtörat vilket är en liten bihangsliknande del av förmaket som då kan ändra form till 
den grad att blodet inte längre kan cirkulera där. Hjärtörat är därför den plats där det 
är vanligast att en trombos bildas. Ytterligare en försvårande faktor som lätt ger 
upphov till onormal blodrörelse i förmaket är om det samtidigt som förmaksflimret 
förekommer mitralisstenos, vilket beror på att förmaket vid denna sjukdom vanligtvis 
sträcks ut ytterligare mot den sträckning som förekommer vid enbart förmaksflimmer 
[7, 8].   
 
Som vi nu sett är det relativt logiskt hur förmaksflimret kan ge upphov till stillastående 
blod. Detta är inte riktigt fallet när det gäller nästa del av triaden, vilken är 
påverkan/skada av vävnad i anslutning till där proppen bildas. I samband med 
hjärtsvikt förekommer ofta flera förändringar av hjärtmuskeln. Bland annat ansamling 
av fibrin, förstorade hjärtmuskelceller och förändringar av de extracellulära nätverken. 
Vidare är det även vanligt med aortaplack i samband med förmaksflimmer. Placken 
innebär ofta en ytterligare riskfaktor för stroke. Sist finns även indikationer på att det 
kan finnas inflammatoriska processer i vävnaden som ytterligare bidrar till formandet 
av tromben [7, 8].  
 
Som tidigare konstaterats krävs en aktivering blodets koagulationssystem för att 
uppfylla triaden. Flertalet sådana mekanismer har observerats i samband med 



3 
 

förmaksflimmer. Däremot är det inte säkert vilka som verkligen är drivande. Oavsett så 
ses vid förmaksflimmer en ökad aktivitet av system som är relaterade till 
koagulationskaskaden och trombocyterna (se avsnitt om blodets koagulation för en 
kort genomgång av dessa system). Den ökade aktiviteten i koagulationskaskaden kan 
bland annat påvisas av att det är vanligt hos de med hög strokerisk att nivåerna av D-
Dimer (D-dimer är en rest av som bildas när fibrin bryts ned) är förhöjda. Även 
förhöjda nivåer av förstadier till trombin är vanligt förekommande. Intressant är att 
warfarinbehandling har visat sig sänka dessa nivåer, vilket kan tyda på att 
koagulationskaskaden spelar en betydande roll i att tromboser bildas. Nästa viktiga 
indikator på ökad aktivitet är den så kallade von Wildebrands faktorn (vWf) vilken är 
en koagulationsfaktor som frigörs från skadad vävnad och spelar en viktig roll i 
aktiveringen av trombocyterna. Det finns vid förmaksflimmer också indikatorer på att 
blodplättarna är aktivare än normalt. Huruvida dessa spelar en viktig roll för de 
mekanismer som leder fram till en förhöjd risk för bildande av tromboser är däremot 
tveksamt främst på grund av att behandling med trombocythämmande substanser (exv.  
acetylsalicylsyra (ASA) och klopidogrel) visat sig ha liten preventiv verkan [7, 8].  

Behandling  

Behandling av förmaksflimmer består främst av två komponenter, rytmkontroll och 
antikoagulation. Rytmkontroll kan i vissa fall uppnås med exempelvis betablockerare 
eller digitalisglykosider [3]. Viktigast för denna studie är dock den behandling som 
avser att förhindra stroke. En redogörelse för hur denna går till följer nedan.  
 
 Som tidigare nämnt förekommer en ökad risk för stroke vid förmaksflimmer, hur hög 
risken är spelar en central roll i att avgöra när behandling skall sättas in. Se tabell 1 där 
riskfaktorer enligt CHA2DS2VASc är angivna. CHA2DS2VASc fungerar så att poängen 
för de riskfaktorer patienten uppfyller räknas ihop, är patienten en man med 
förmakslimmer och har ett eller högre i poäng eller en kvinna med förmaksflimmer 
med två eller högre poäng bör behandling med antikoagulation påbörjas. Detta innebär 
i praktiken att de enda som inte skall behandlas är personer under 65 som, undantaget 
förmaksflimmret, är friska. Den behandling som i nuläget är aktuell är antingen 
Warfarin eller något av NOAK-preparaten. Detta på grund av att substanser så som 
ASA har visat sig ha en otillräckligt förmåga att förhindra stroke, samtidigt som dessa 
fortfarande medför en ökad blödningsrisk. Därav prioriteras warfarin eller NOAK. 
Enligt ESC (European society of cardiology) bör NOAK-preparaten prioriteras framför 
warfarin, på grund av att dessa preparat har visat sig vara minst lika effektiva och i 
vissa fall marginellt säkrare än warfarin. Vidare beaktas att NOAK-preparaten inte 
kräver den omfattande kontroll och uppföljning som behandling med warfarin fordrar. 
Undantaget från detta är  patienter som har mekaniska hjärtklaffar eller mitralisstenos. 
I sådana fall ska enbart warfarin användas, främst på grund av brist på information om 
huruvida NOAK-preparaten är effektiva även i dessa specifika sammanhang. I svenska 
behandlingsrekommendationer förekommer främst att preparaten likställs, undantaget 
region Östergötland där NOAK prioriteras. [3, 9, 10, 11 ,12].  
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Tabell 1 Riskfaktorer för att drabbas av stroke i samband med förmaksflimmer enligt CHA2DS2VASc. 
Poängen som de olika riskfaktorerna ger adderas. Vid ett i poäng för män och två poäng för kvinnor bör 
antikoagulationsbehandling påbörjas. Omarbetad från [3] 

Riskfaktorer: Poäng 

Ålder högre än 75 år 2 

Tidigare stroke eller annan blodpropp 2 

Hjärtsvikt 1 

Kärlsjukdom (exv. hjärtinfarkt)  1 

Hypertoni (behandlad och obehandlad) 1 

Ålder mellan 65-74 år 1 

Diabetes 1 

Kvinnligt kön 1 

 
Behandlingen med warfarin skiljer sig markant från behandling med NOAK genom den 
ökade kontroll som krävs vid warfarin behandling. Behovet av noggrann kontroll beror 
på flera saker. Först och främst finns en stor individuell variation av de enzymer som 
ombesörjer metabolismen av warfarin. Den stora variationen medför att dosen av 
warfarin kan variera mellan 5-140 mg per vecka. Nästa problem som kan uppstå är att 
warfarinets effekt även påverkas av mängden vitamin K som administreras via kosten. 
Slutligen så interagerar även många läkemedel med warfarin  vilket antingen kan göra 
warfarin olämpligt eller medföra att warfarindosen måste justeras efter dosen på det 
andra läkemedlet. Som tidigare nämnts kontrolleras dosen av warfarin genom mätning 
av INR1. Det går till så att utifrån patientens tillstånd väljs ett intervall av INR som 
anses som lämpligast varefter dosen justeras tills INR motsvarar intervallet. På grund 
av att INR kan påverkas av många olika faktorer måste patienter som står på 
behandling gå på löpande provtagning för att säkerställa att dosen är lämplig. 
Majoriteten av denna provtagning sköts av sjukvården medan en liten del av 
warfarinpatienterna sköter sin provtagning på egen hand [13, 14]. 
 
Som framgår av ovanstående stycke finns ett antal faktorer som gör att behandling med 
warfarin kräver en omfattande kontrollapparat och medverkan från patientens sida. 
Därutöver är warfarinets effekt beroende på en rad olika faktorer som kan variera 
under behandlingens förlopp, vilket kan resultera i stora hälsorisker för patienten. I 
dessa avseenden är NOAK-preparaten fördelaktiga i jämförelse warfarin, eftersom att 
de kan administreras i fasta doseringar en eller två gånger per dag utan att det krävs 
regelbunden provtagning för att säkerställa korrekt dosering och effekt. Ytterligare en 
fördel med NOAK-preparaten är att de interagerar med färre läkemedel. Det ska dock 
påpekas att även NOAK-preparaten interagerar med ett antal läkemedel. Generellt 
påverkas alla om de används samtidigt med läkemedel som på verkar 
transportproteinet P-glykoprotein. Apixaban och rivaroxaban påverkas även av 
läkemedel som hämmar cyp3a4. Additiva effekter sker med andra 
koagulationshämmande läkemedel (exempelvis ASA och klopidogrel) för alla NOAK 
(även warfarin) [15, 16, 17 ,18, 19, 20]. 

Biverkningar av behandling 

Som med all behandling finns inte bara fördelar med antikoagulationsbehandling, med 
NOAK eller warfarin, utan även nackdelar i form av biverkningar. I NOAK och 
warfarins fall är det den förhöjda blödningsrisken som oftast ger upphov till allvarliga 
biverkningar. På grund av blodets försämrade koagulationsförmåga ökar bland annat 
risken för allvarliga blödningstillstånd, men även risken för mindre allvarliga 
gastrointestinala(GI) blödningar tilltar till följd av antikoagulationsbehandling. 
Normalt sett överväger dock vinsten med behandlingen den ökade risken för blödning. 
Extra vaksamhet krävs om patienten har en förhöjd risk för blödning. Ökad risk finns 

                                                        
1 INR- International normalized ratio. Är ett mått på blodets koagulationsförmåga. 
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bland annat hos patienter som tidigare haft blödningar, har obehandlat högt blodtryck 
eller medfödda defekter i något koagulationssystem [3, 14, 15, 16, 17, 18]. 
 
Den ökade blödningsbenägenheten som behandling med antikoagulationsläkemedel 
ger upphov till kan även ställa till problem vid exempelvis olyckor eller om ett akut 
operationsbehov uppstår. Därav kan frågan väckas huruvida det går att reversera den 
effekt läkemedlen har. Sedan länge finns antidot att ge till de som behandlas med 
warfarin. Däremot är det enbart dabigatran bland NOAK-preparaten som har ett 
antidot. Som antidot mot warfarin ges i första hand K-vitamin, och vid svårare fall även 
prototrombinkomplex. Mot dabigatran finns idarucizumab, vilket är en monolklonal 
antikropp, som verkar genom att binda till dabigatranet och på så sätt hindra att det 
verkar [14, 15, 16, 17, 18]. 

Blodets koagulation 

Blodet koagulerar genom huvudsakligen två mekanismer. Den primära hemostasen och 
den sekundära hemostasen. Den primära hemostasen är när blodplättar, på grund av 
signaler från en skadad cellvägg, fäster till väggen och aktiveras. De aktiverade 
blodplättarna sekrerar sedan ämnen som leder till att fler blodplättar kan ansluta sig 
till det som senare utvecklas till en blodpropp. Blodplättarna i sina aggregerade och 
aktiverade former underlättar i sin tur bildandet av koagulationsfaktorer som till slut 
ger upphov till det fibrin skall ge blodproppen dess strukturella integritet. Det är denna 
del av koagulationen som exempelvis ASA och klopidogrel påverkar [19, 20, 21]. 
 
De processer som leder till det tidigare nämnda bildandet av fibrin är nästa viktiga steg 
av blodets koagulation. Detta steg kallas för sekundär hemostas eller 
koagulationskaskaden. Processen aktiveras av TF (tissue factor) som är en 
koagulationsfaktor vilken frigörs från skadad vävnad. TF aktiverar, genom faktor VIIa, 
faktorerna IX och X. Faktor X aktiverar i sin tur faktor II som utgör grunden till 
trombin. När sedan faktor Xa binder till faktor två bildas aktiverat trombin. Trombinet 
spelar i sin tur en central roll i och med att det leder till aktivering av det fibrin som 
skall förse koaglet med strukturell integritet. Det är genom att på olika sätt påverka 
dessa steg som NOAK och warfarin försämrar blodets koagulationsförmåga [ 14, 15, 16, 
17, 18, 19]. 

Warfarin 

Warfarin som får anses vara urtypen av antikoagulantia, verkar genom att substansen 
hämmar det enzym (vitamin K epoxid reduktas) vilket har som uppgift att omvandla 
tillbaka det vitamin K som använts i omvandlandet av koagulations faktorerna II, VII, 
IX och X. Detta kommer i sin tur resultera i en brist på de koagulationsfaktorer som 
krävs för aktivering av trombin och på sikt bildandet av fibrin vilket resulterar i att 
blodets koagulationsförmåga försämras. Vid behandling med Warfarin kan blodets 
koagulationsförmåga kontrolleras genom mätning av INR. I regel finns en stor 
variation i hur olika personers INR varierar i förhållande till dosen warfarin, vilken 
resulterar i att behandlingen måste övervakas noga. Denna variation beror bland annat 
på individuella variationer, eller yttre påverkan, av de enzymer som metaboliserar 
substansen men kan även bero på mängden K-vitamin som fås via kosten. [14, 22].  

Apixaban, Edoxaban och Rivaroxaban 

Apixaban, Edoxaban och Rivaroxaban har alla en gemensam verkningsmekanism. De 
fungerar på så vis att substanserna hämmar faktor Xa. Detta leder till att bildandet av 
trombin hämmas [15, 17, 18]. 

Dabigatran  

Dabigatran påverkar likt de andra NOAK-preparaten trombin men skiljer sig på så sätt 
att dabigatran agerar som en direkt hämmare av trombinet och på så sätt reducerar 
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blodets förmåga att koagulera. Intressant är att mot denna funktion finns ett antidot 
tillgänglig vilket innebär att dabigatrans effekt går att motverka [16]. 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att skapa en översikt rörande det aktuella kunskapsläget 
kring läkemedelsanvändandet av Warfarin och NOAK vid prevention av stroke när 
samtidigt förmaksflimmer förekommer. Fokus ligger på vilket stöd det finns för att de 
nya preparaten är likvärdiga eller bättre än warfarin, både när det gäller effekt och 
säkerhet. 
  
Studien ämnar att besvara följande frågeställningar:  
 

1. Förekommer det skillnader i effektivitet mellan NOAK preparaten och warfarin? 
2. Finns skillnader i blödningsfrekvens hos de patienter som använder de olika 

NOAK preparaten jämfört med warfarin? 
3. Existerar det skillnad i hur många patienter som avlider under behandlingen 

mellan de olika preparaten och warfarin? 
4. Är NOAK preparaten kostnadseffektiva i jämförelse med warfarin? 

 

Metod 

Denna studie är utförd i form av en litteraturstudie där källorna lokaliserats genom 
PubMed-sökningar. För att se vilka söktermer som använts se den bifogade tabellen. 
När väl studierna lokaliserats användes följande inklusions- och exklusionkriterier: 
Studierna skulle vara kliniska, randomiserade studier. Detta för att säkerställa att de 
källor som används är konstruerade på ett sådant sätt att risken för bias är reducerad 
Kliniska studier har fördelen att de står närmare till den ursprungliga rådatan. 
Studierna skall ha läkemedlens förmåga att förhindra stroke och systemiskt emboli som 
primärt utfall. Dessutom skall det primära säkerhetsutfallet vara risken för blödningar 
under behandlingen. Att patienten avlider skall även finnas med som ett utfall.  
 
Eftersom att det i studier visats att den årliga risken för stroke hos patienten som redan 
står på antikoagulation är omkring 1,5% [3] förefaller det rimligt med att introducera 
en modell för exklusion av de studier som resulterar i för få potentiella strokefall under 
studiens gång.               Där X är antalet studiedeltagare och Y tiden i år. 
Följs denna modell exkluderas studier med färre än 100 potentiella strokefall under 
studiens gång. Eftersom prevalensen av förmaksflimmer är som högst bland personer 
över 65 år har en snittålder på minst 65 år fungera som ett kriterium för att studier 
skall inkluderas. Enbart studier på svenska och engelska inkluderas eftersom dessa 
språk är de som för författaren till detta arbete är möjliga förstå på ett tillfredställande 
sätt.  
 
För att identifiera relevanta studier ur sökresultaten användes en metod där först 
rubrikerna lästes. Sedan lästes sammanfattningarna på de studier som, utifrån 
rubrikerna, bedömdes vara relevanta. På grund av att majoriteten av söktträffarna 
utgjordes av analyser på subgrupper från de inkluderade referenserna kunde ett stort 
antal studier uteslutas utifrån rubrikens innehåll.  Detta i kombination med de, i 
stycket ovan, specificerade kriterierna resulterade i inkluderandet av fyra studier.  
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Tabell 2. Sökningar i PubMed inklusive de söktermer som använts. 

Datum Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Valda 
referenser 

170327 "stroke"[MeSH 
Terms] AND 
"warfarin"[MeSH 
Terms] AND 
(("dabigatran"[MeSH 
Terms] OR 
"apixaban"[All 
Fields]) OR 
"rivaroxaban"[MeSH 
Terms]) 

Humans, 
English, 
Swedish, Clinical 
trial 

91 23, 24, 26 

170327 "stroke"[MeSH 
Terms] AND 
"warfarin"[MeSH 
Terms] AND 
"edoxaban" [ALL 
FIELDS]  

Humans, 
English, 
Swedish, Clinical 
trial 

17 25 
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Resultat 

Studiernas utformning 

De studerade läkemedlen 

De fyra studier som behandlas här är: Apixaban versus Warfarin in Patients with 
Atrial Fibrillation (ARISTOTLE) (jämför apixaban mot warfarin) [23], Dabigatran 
versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation (RE-LY) (jämför dabigatran med 
warfarin) [24], Edoxaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation 
(ENGAGE AF) (jämför edoxaban med warfarin) [25] och Rivaroxaban versus 
Warfarin in Nonvavular Atrial Fibrillation (ROCKET AF) (jämför rivaroxaban med 
warfarin) [26]. De fyra studierna är alla randomiserade kliniska studier utförda av 
internationella forskarteam. 
 
I ARISTOTLE-studien administrerades primärt, apixaban till en styrka som uppgick till 
10 mg dagligen fördelad på 5 mg morgon och kväll. Om en deltagare uppfyllde 
kriterierna för minst två försvårande omständigheter fick dessa istället en lägre dos 
bestående av 2,5 mg morgon och kväll. Kriterier för dosreduktion var: vikt under 60 kg, 
hög ålder (80 år eller äldre) eller nedsatt njurfunktion (serumkreatinin över 1,5 mg/dl) 
[23]. 
 
De doser av dabigatran som användes i RE-LY studien var 150 mg två gånger dagligen 
och 110 mg två gånger dagligen. Vem som skulle få vilken av doserna avgjordes genom 
randomisering [24]. I ROCKET AF användes rivaroxabandoser på 20 mg dagligen till 
majoriteten och 15 mg dagligen till de med nedsatt njurfunktion (30-49 CLKreatinin) [26]. 
I ENGAGE AF användes två grunddoser av edoxaban, en på 60 mg och en på 30 mg 
dos. Förekom riskfaktorer eller interaktionsrisk halverades grunddosen [25]. I tabell 3 
anges det antal personer som, i studierna, fick en reducerad dos. Gemensamt för de 
fyra studierna är att respektive preparat jämfördes med en warfarinbehandling där 
dosen justerades utifrån att deltagarnas INR skulle befinna sig i intervallet 2-3 [23, 24, 
25, 26]. 
 
Tabell 3 Antal personer med dosreduktion på grund av uppfyllande av villkor för dosreduktion. 
Dosreduktion gäller inte warfarin då den dosen är individanpassad. Data hämtad från [23, 24 ,25, 26]. 

 Dosreduktion Dosreduktion i procent 

Apixaban 
(ARISTOTLE) 

428 4,7% 

Edoxaban 
(ENGAGE AF) 

5330 25,3% 

Rivaroxaban 
ROCKET AF 

Ej angett - 

Dabigatran 
(RE-LY) 

Ingen dosreduktion - 

 
I ARISTOTLE och ROCKET AF fanns en jämn 50/50 fördelning av försökspersoner 
mellan respektive substans och warfarin [23, 26]. I studierna med RE-LY och ENGAGE 
AF fanns en 33/33/33 fördelning mellan den höga dosen och den låga dosen av 
respektive preparat och warfarin [24, 25]. 
 
ARISTOTLE, ROCKET AF och ENGAGE AF är alla dubbelblindade studier. 
Blindningen genomfördes på så vis att alla patienter får placebotabletter för antingen 
den för respektive studie specifika substansen eller warfarin. Blindandet av INR 
mätningen har iscensatts genom att påhittade kodade INR värden angavs för de 
patienter som fått placebo istället för warfarin. Dosen justerades i sin tur efter det 
riktiga eller påhittade värdet. Detta medför att både undersökare och patienter är 
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omedvetna om läkemedlen som fåtts förutsatt att protokollen följts[23, 25, 26]. RE-LY 
skiljer sig från de andra studierna genom att en del av behandlingen inte var dold. 
Enbart doseringen av Dabigatran är dold medan hanteringen och dosjusteringen av 
warfarinet skedde öppet [24]. 

Analys 

I ARISTOTLE-studien analyserades resultatet enligt intention to treat2 och för analysen 
av blödningsfallen användes en modifierad intention to treat3-modell där enbart de 
som fått minst en dos av apixaban eller warfarin analyserades [23]. ENGAGE AF 
använde sig av en modifierad intention to treat-metod likt den i ARISTOTLE för att 
uppfylla non inferiority kriteriet, medan en intention to treat-analys användes för att 
testa och eventuellt påvvisa superiority [25]. ROCKET AF applicerade en enligt 
protokoll metod4 för att testa non inferiority5, medan en modifierad intention to treat-
metod  och en intention to treat-metod användes för att se om kriterier för superiority 
uppfylldes [26]. RE-LY applicerade enbart intention to treat-analys när 
studieresultaten behandlades [24]. 

Studiepopulationerna 

I ARISTOTLE-studien användes som ett grundinklusionskriterium att patienterna 
inom den senaste ett-års-perioden, före randomiseringens start,  ska ha haft minst två 
fall av förmaksflimmer. Dessa förmaksflimmertillfällen skall vara dokumenterade via 
elektrokardiografi. Vidare skall patienterna även uppfylla minst en riskfaktor likt de i  
CHA2DS2VASc, undantaget är dock att kvinnligt kön och ålder mellan 65-74 inte 
ensamma räknas som tillräckligt hög risk för en inkludering i studien. Som 
exklusionskriterier nämns primärt klaffproblem så som mitralisstenos och mekaniska 
klaffar (när mekaniska klaffar finns är bara warfarin godkänd behandling) samt 
förmaksflimmer som är orsakat av en icke permanent orsak. Även njursvikt 
(kreatininclearance <25 ml/min) och behov av kombinationsbehandling av ASA och 
klopidogrel eller enbart ASA i doser över 165 gram uteslöt deltagande i studien [23]. 

                                                        
2 Intention to treat är en modell för att hantera bortfall i studier. Den innebär att alla personer 
som randomiserats till en studiegrupp, inklusive de som aldrig påbörjat behandlingen, 
analyseras som om de deltagit i hela studien. Det innebär till exempel att en person i exempelvis 
warfaringruppen, som aldrig tagit warfarin, och får en analyseras som om denna person tagit 
Warfarin.  Eftersom resultaten då inkluderar vissa personer som aldrig ens tagit 
försöksbehandlingarna kan det vara lätt att skillnader i resultaten tonas ned. Fördelen med 
intention to treat är främst att risken för snedvridning på grund av exklusion av tveksamma 
grunder minskar.  
3 Modified intention to treat är en modell som inte är lika väldefinierad som per protokoll eller 
den ordinarie intention to treat men innebär att det förekommit att patienter som 
randomiserats inte inkluderats enligt vissa förutbestämda kriterier. I dessa studiers fall utgörs 
de kriterierna att de patienter som aldrig tagit någon dos av de undersökta läkemedlen inte 
analyseras. Att enbart analysera de som fått någon dos av medicinerna är fördelaktigt när 
preparatens säkerhet analyseras eftersom åkommor som exempelvis drabbar de som inte fått 
något preparat/placebo omöjligt kan bero på preparatet.  
4 Per protokoll analys är när man under analysprocessen enbart inkluderar de studiedeltagare 
som följt studiens protokoll. Därav exkluderas exempelvis tidiga avbrott från analysen. Detta 
kan innebära problem om exempelvis ett av försökspreparaten får personer att sluta på grund av 
besvär orsakad av preparatet. Dessa exkluderas då från studien vilket lättare kan ge upphov till 
positivt missvisande resultat. Det skulle gå att säga att per protokoll analys tenderar att visa hur 
bra mediciner fungerar under optimala förhållanden. 
5 Non inferiority analys används, som namnet antyder, för att påvisa att ett läkemedel inte är 
sämre än ett annat läkemedel. Kriteriet testas genom att ett värde bestäms som den övre 
gränsen på konfidensintervallet, för hazard ratio eller relativ risk,  inte får inkluderas i 
intervallet. Inkluderas detta värde kan läkemedlet vara sämre. Superiority testas på liknande 
sätt, enda är att då får konfidensintervallets övre gräns inte inkludera ett. När superiority testas 
anses de lämpligast att använda intention to treat analys. Medan motsvarande rekommendation 
inte finns för non inferiority.  
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I ENGAGE AF skulle det likt i ARISTOLE ha konstaterats flimmer inom 12 månader, 
dock är det ej angivet om det måste vara vid flera tillfällen. Olikt i ARISTOTLE-studien 
skall personerna ha en CHA2DS2VASc på minst 2 poäng för att inkluderas i studien. 
Exklutionskriterierna är huvudsakligen lika ARISTOTLES undantaget att 30 ml/min i 
kreatininclearance fungerade som gräns för njurfunktionen [25, 27]. 
Inklusionskriterierna i ROCKET AF liknade de i ARISTOLTE undantaget att det 
krävdes en CHA2DS2VASc poäng på minst två. Exklutionskriterierna liknade de i 
ENGAGE AF [26]. 
 
Inklusionskriterier  för RE-LY-studien var förmaksflimmer inom 6 månader vid minst 
ett tillfälle och flimret skulle vara diagnostiserat med elektrokardiografi samt de 
riskfaktorer som användes i ARISTOTLE. Exklutionskriterierna var i huvuddragen lika 
de i ENGAGE AF [24]. 
 
Som ses i tabell 4 var ARISTOTLE-studien den studie med flest deltagare i vardera 
gupp medan RE-LY var den studie som hade med minst antal deltagare per grupp [23, 
24]. Antalet deltagare i studierna var anpassade efter den statistiska säkerhet som man 
ville uppnå med studierna [23, 24, 25, 26]. Värt att påpeka är att det i RE-LY skedde en 
protokolländring i under hopsamlandet av deltagare, där fler deltagare inkluderades för 
att få en större säkerhet (18000 istället för 15000 deltagare) [24]. 
 
Tabell 4 Storlek på studiegrupperna. Totala antalet randomiserade personer är angivet. De dosgrupper 
som anges är de som fått hög eller låg dos där syftet har varit att undersöka skillnader mellan doser. 
Dosminskningar på grund av riskfaktorer är inte inkluderade i tabellen. Data hämtad från [23, 24, 25, 26] 

 Total Dos 1 (hög) Dos 2 (låg) Warfarin 

ARISTOTLE 
(apixaban) 

18 201 9120 - 9081 

ENGAGE AF 
(edoxaban) 

21 105 7035 7034 7036 

ROCKET AF  
(rivaroxaban) 

14 264 7131 - 7133 

RE-LY 
(dabigatran) 

18 113 6076 6015 6022 

 

Av tabell 5 framgår hur genomsnittsåldern varierar i studierna samt vilken risk 
patienterna var utsatta för. Den vaksamme läsaren noterar säkerligen att speciellt 
ROCKET AF har en studiegrupp som är utsatt för högre risk än de andra studierna. 
Även ENGAGE AF har en studiegrupp med högre risk jämfört med RE-LY och 
ARISTOTLE [23, 24, 25, 26]. 
 
Tabell 5 Ålder i genomsnitt och CHA2DS2VASc. CHA2DS2VASc är ett system för att bedöma risk för att 
drabbas av stroke som en komplikation av förmaksflimmer där en högre poäng innebär en högre risk. Data 
hämtad från  [23, 24, 25, 26]. 

 Genomsnittsålder CHA2DS2VASc i 
medeltal 

ARISTOTLE 
(apixaban) 

70 2,1 

ENGAGE AF 
(edoxaban) 

72 2,8 

ROCKET AF 
(rivaroxaban) 

73 3,5 

RE-LY  
(dabigatran) 

71,5 2,1 
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Studiernas utfallsparametrar 
Den primära parametern för utfall, som avser att visa på NOAK preparatens 
terapeutiska effekt i förhållande till warfarin, var i de fyra studierna antalet deltagare 
som under studiernas gång fått antingen en stroke eller ett systemiskt emboli. I 
utfallsparametern innefattas både de strokar som orsakats av ischemiska och 
blödningsrelaterade orsaker.  Den definition av systemisk embolism som användes i 
studierna var att en konstaterad blodpropp i antingen något organ eller någon av 
lemmarna skulle förekomma. Dessa utfall är gemensamma för alla de fyra studierna. 
De fyra studierna har alla död som ett sekundärt utfall, däremot föreligger en skillnad i 
vilka dödsfall som räknas in. I ROCKET AF studien är det död förorsakat av 
kardiovaskulära orsaker som inkluderas. Medan det i ARISTOTLE inkluderas dödsfall 
oavhängigt från vad som orsakat dem. I RE-LY och ENGAGE AF tas både död av alla 
orsaker och död orsakat kardiovaskulära orsaker upp som utfall [23, 24, 25, 26]. 
 
Som primärt säkerhetsrelaterat utfall använder sig de fyra studierna av antalet stora 
blödningar under studieperioderna. ISTH:s definition på en stor blödning används och 
innebär att en stor blödning är en blödning som antingen resulterat i att 
hemoglobinmängden har sänkts med minst 20 g per liter blod, patienten har tagit emot 
en blodtransfusion på minst två enheter eller att blödningen inträffat i ett essentiellt 
organ och är symtomgivande.  I ROCKET AF inkluderades även de blödningar som inte 
uppfyllde kraven för att klassificeras som stora blödningar men hade en klinisk 
betydelse i den primära utfallsparametern.  Mindre blödningar av klinisk relevans likt 
de som inkluderas i ROCKET AF är inkluderad som sekundära säkerhetsutfall i 
ARISTOTLE, ENGAGE AF och RE-LY. Mindre blödningsepisoder som inte bedömdes 
ha någon klinisk betydelse togs upp i ENGAGE AF, ROCKET AF och ARISTOTLE [23, 
24, 25, 26]. 
 

Effekt 

Stroke och systemisk embolism 

I ARISTOTLE-studien fick 212, av de deltagare som administrerade apixaban, antingen 
stroke eller systemisk embolism under studiens gång, vilket motsvarar en förekomst på 
1,27% årligen. I den grupp som fick warfarin fick 265 personer utfallet, vilket motsvarar 
1,60% årligen. Detta ger en signifikant skillnad som resulterar i att en hazard ratio6 på 
0,79 (konfidensintervall 95% 0,66-0,95( P=0,01 )) för de som fått apixaban gentemot 
warfarin. En stor del av skillnaden av utfall utgörs av den undergrupp som fått en 
hemmoragisk stroke. Apixabangruppen stod för 40 fall, medan det förekom 78 fall 
bland de som behandlats med warfarin. Vilket, enligt studien, ger en statistiskt 
säkerställd skillnad till förmån för apixaban i form av en hazard ratio på 0,51 gentemot 
warfarin (konfidensintervall 95% 0,35-00,75 (P <0,001)) . Inga statistiskt signifikanta 
skillnader förekom däremot bland dem som fått stroke av ischemiska eller okänd typ, 
inte heller bland dem som fått systemiska embolin [23]. 
 
Av dem i ROCKET AF som ingick i per protokollgruppen och fick rivaroxaban var det 
188 patienter som fick stroke eller systemisk embolism under tiden som studien 
varade. Dessa 188 fall morsvar att 1,7% av deltagarna drabbades per år. I den grupp 
som fick warfarin var, enligt studien,  antalet fall 241 vilket utgjordes av 2,2% per år, 
detta resulterar i en hazard ratio på 0,79 (konfidensintervall 95% 0,66-096 (P <0,001)) 
                                                        
6 Hazard ratio är ett mått på  kvoten av risken att drabbas av en händelse 
                                   

                                   
 vid varje tidpunkt av den undersökta perioden. Detta mått skiljer 

sig från relativ risk eftersom att relativ risk per definition enbart är kvoten av de två undersökta 
grupperna vid en förutbestämd tidpunkt (exempelvis vid studiens slut). Därigenom tar ett RR 
mått inte hänsyn till risken vid andra tidpunkter än den förutbestämda. Medan HR visar på 
risken vid varje tidpunkt under studietiden.  
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för de som fick rivaroxaban, vilket resulterar i en signifikant skillnad för non-
inferiority. I den grupp som fått någon av substanserna vid minst ett tillfälle 
(modifierad intention to treat) förekom det, hos dem som fått rivaroxaban, 189 fall av 
stroke och systemisk emboli. Fallen motsvarade  1,7% av deltagarna årligen. Bland dem 
som randomiserats till warfarin förekom 243 utfall vilket innebar att 2,2% fick stroke 
årligen, vilket gav en hazard ratio på 0,79 för rivaroxabangruppen där P var 0,02 för 
superiority. När studiegrupperna analyserades enligt intention to treat förekom 269 fall 
av stroke och systemisk emboli i rivaroxabangruppen, motsvarande 2,1% av deltagarna 
årligen. Medan det i Warfaringruppen förekom 306 fall vilka motsvarade 2,2% av 
deltagarna per år. Detta innebar att när hela intention to treat gruppen analyserades 
blev hazard ration 0,88 för rivaroxabangruppen (konfidensintervall 95% 0,75-1,03, P < 
0,001 för noninferiority, P 0,12 för superiority). Med andra ord visade studien på 
superiority när modifierad intention to treat användes medan statistisk signifikans inte 
uppnås när intention to treat gruppen analyseras. Non inferiority var däremot 
statistiskt säkerställd även i intention to treat gruppen. I ROCKET AF reducerade 
rivaroxaban risken för hemmoragiska strokar i jämförelse med warfarin, 29 fall av 
hemmoragisk stroke förekom i rivaroxabangruppen medan 50 fall förekom i 
warfaringruppen. vilket gav en hazard ratio på 0,59 för rivaroxabangruppen 
(konfidensintervall 95%( P 0,024)) [26, 27].  
 
ENGAGE AF-studien använde sig som tidigare nämnt av en modifierad intention to 
treat och en normal intention to treat modell. I den grupp som ingick i den modifierade 
intention to treat analysen fick 182, av dem som tagit edoxaban av den höga dosen, 
stroke eller systemisk embolism vilka motsvarar 1,18% av deltagarna per år. I den del 
av studiepopulationen som fick den låga dosen av edoxaban inträffade 253 utfall, 
motsvarande 1,61% av deltagarna per år. I gruppen som fått warfarin förekom 232 fall 
av stroke eller systemisk embolism (1,50% av deltagarna årligen). Detta gav enligt 
studien en hazard ratio på 0,79 för högdosgruppen jämfört med warfarin 
(konfidensintervall 97,5% 0,63-0,99 (P <0,001)). Hazard ratio för lågdosgruppen 
jämfört med warfarin var 1,07 (konfidensintervall 0,87-1,31 (P värde 0,005)). I den 
aningen större populationen som, i studien, analyserades enligt intention to treat var 
det 296 deltagare av de deltagare som randomiserats till edoxaban i hög dos som fick 
stroke/systemiskt emboli, vilket innebar 1,57% deltagare årligen. Enligt studien var det 
383 personer, 2,04% av deltagarna per år, i lågdosgruppen som fick något av 
huvudutfallen. I Warfaringruppen var det 337 (1,80% av deltagarna per år). Detta ger 
en hazard ratio på 0,87 för högdosgruppen (konfidensintervall 97,5% 0,73-1,04 (P 
0,08)) och 1,13 för lågdosgruppen (konfidensintervall 97,5% 0,96-1,34 (p värde 0,10)). 
Därigenom uppnåddes inte villkoren för statistisk signifikant superiority för någon av 
grupperna. I ENGAGE AF studien var reduktionen av strokar främst markant när det 
gällde de av hemmoragisk orsak. Där 49 förekom i högdosgruppen, 30 i lågdosgruppen 
och 90 i warfaringruppen. Vilket gav en hazard ratio för högdosgruppen gentemot 
warfarin på 0,54 (konfidensintervall 95% 0,38-0,77(P <0,001)). Enligt studien var 
hazard ratio för lågdosgruppen gentemot warfarin 0,33 (konfidensintervall 95% 0,22-
0,50(P <0,001)) [25]. 
 
I RE-LY, där all analys skedde enligt intention to treat, drabbades 134 personer av de 
personer som randomiserats till 150 mg dabigatran av stroke eller systemisk emboli, 
vilka utgjorde 1,11% av personerna per år. 182 personer, 1,53% av deltagarna årligen, i 
lågdosgruppen drabbades av något av huvudutfallen. Sist drabbades enligt studien 199 
personer i warfaringruppen vilka utgjorde 1,69% av deltagarna årligen. Detta innebar 
enligt författarna att högdos dabigatrangruppen har en relativ risk på 0,66 
(konfidensintervall 95% 0,53-0,82 (P värde <0,001 för noninferiority och superiority)) 
gentemot warfaringruppen. Lågdosgruppen hade en relativ risk på 0,91 
(konfidensintervall 95% 0,74-1,11 (P värde 0,34 för superiority <0,001 för 
noninferiority)) gentemot den grupp som fått warfarin. Vilket resulterade i att studien 
kunde påvisa statistiskt signifikans för non inferiority för båda doserna medan bara den 



13 
 

högre dosen uppnådde kraven för superiority. Den mest markanta riskreduceringen 
inföll i undergruppen hemmoragiska strokar där det i lågdosgruppen förekom 14 
(0,12% av patienterna per år), i högdosgruppen 12 (0,10% av deltagarna per år) och i 
warfaringruppen 45 fall (0,38% per år) vilket gav en relativ risk på 0,26 för 
högdosgruppen och 0,31 för lågdosgruppen (konfidensintervall 95% 0,14-0,49 och 
0,17-0,56(P < 0,001)). I högdosgruppen sågs även enligt studien en skillnad i 
ischemiska strokar gentemot warfarin, det var 111 fall i högdosgruppen och 142 i 
Warfaringruppen. Relativ risk för högdosgruppen gentemot warfarin var 0,76 
(konfidensintervall 95% 0,60-0,98(P 0,03)) [24]. 
 
Tabell 6 Hazard ratio (HR) för stroke och systemiskt emboli och i dabigatrans fall relativ risk (RR) för de 
studerade NOAK preparaten jämfört med warfarin. Dessa värden är från studiegrupperna som formats 
enligt intention to  treat. Som ses i tabellen uppfyller apixaban och den höga dosen av dabigatran kraven 
för superiority medan de andra uppfyller kraven för non-inferiority. Tabellen ämnar inte att jämföra NOAK 
preparaten sinsemellan utan är tänkt att fungera som en överblick över studiernas resultat. Anledningen 
att RR används istället för HR i RE-LY-studien är beroende på att det i studien är angett RR och inte HR. 
Data hämtad från [23, 24, 25, 26]. 

 HR Dos 1 
mot 
warfarin 

Konfidens-
intervall 

HR Dos 2 
mot 
warfarin  

Konfidens-
intervall  

Apixaban 
(ARISTOTLE) 

0,79 0,66-0,95 
(95%) 

- - 

Rivaroxaban 
(ROCKET AF) 

0,88 0,75-1,03 
(95%) 

- - 

Edoxaban 
(ENGAGE AF) 

0,87 0,73-1,04 
(97,5%) 

1,13 0,96-1,34 
(97,5%) 

Dabigatran 
(RE-LY) 

0,66 (RR) 0,53-0,82 
(95%) 

0,91 (RR) 0,74-1,11 
(95%) 

 

Säkerhet 
ARISTOTLE-studien redovisade 327 fall av stora blödningar för apixabangruppen samt 
462 fall av stora blödningar för warfaringruppen. Vilket innebär att 2,13% och 3,09% av 
deltagarna i respektive grupp årligen drabbades. Hazard ration för apixabangruppen 
gentemot gruppen med warfarin var enligt studien 0,69 (konfidensintervall 95% 0,60-
0,80(P <0,001)). I apixabangruppen förekom totalt 2356 blödningar, stora och små. I 
warfaringruppen förekom 3060. Vilket enligt studien innebar att 18,1% av 
apixabangruppen och 25,8% av warfaringruppen årligen fick blödningar. Vilket 
resulterade i en hazard ratio på 0,71 för apixaban jämfört med warfarin 
(konfidensintervall 0,68-0,75 (P <0,001)). Därav reducerades blödningsrisken markant 
i apixabangruppen [23]. 
 
Enligt författarna av ROCKET AF förekom 395 fall av större blödningar i 
rivaroxabangruppen, motsvarande 3,6% av deltagarna årligen. I warfaringruppen fick 
386 av patienterna större blödningar vilket var 3,4% av patienterna årligen. Detta 
medförde en hazard ratio på 1,04 för rivaroxaban gentemot warfarin 
(konfidensintervall 95% 0,96-1,11( P 0,44)). I studien förekom totalt 1475 kliniskt 
relevanta blödningar i rivaroxabangruppen medan det förekom 1449 i 
warfaringruppen. Resulterande i en risk på 14.9% och 14.5% per deltagare och år. Samt 
en hazard ratio på 1.03 för rivaroxaban gentemot warfarin (konfidensintervall 95% 
0,96-1,11(P 0,44). Det finns därigenom inga statistiskt säkerställda skillnader i 
blödningsrisk mellan substanserna [26]. 
 
I ENGAGE AF förekom 418 fall av större blödning i högdosgruppen, resulterar i en 
förekomst hos 2,75% av deltagarna per år. Lågdosgruppen stod för 254 fall av stora 
blödningar (2,61% av personer per år). Warfaringruppen hade 524 fall av stora 
blödningar (3,43% av deltagarna per år). Dessa siffror resulterade enligt studien i en 
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hazard ratio på 0,80 för högdosgruppen gentemot warfarin (konfidensintervall  95% 
0,71-0,91( P värde <0,001)). Lågdosgruppen i sin tur hade en hazard ratio på 0,47 
gentemot warfarin (konfidensintervall 95% 0,41-0,55( P <0,001)). I ENGAGE AF-
studiens högdosgrupp förekom totalt 1865 blödningar av olika slag, i lågdosgruppen 
förekom det 1499 och i warfaringruppen 2114. Motsvarande 14,15%, 10,68% och 
16,40% av deltagarna årligen. Vilket enligt studien gav en hazard ratio på 0,87 för 
högdosgruppen mot warfaringruppen (konfidensintervall 95% 0,82-0,92 (P värde 
<0,001)). Hazard ration för lågdosgruppen gentemot warfarin var 0,66 
(konfidensintervall 0,62-0,71(P värde <0,001)). Studien visar därigenom att det finns 
en sänkt risk för blödningar i båda de grupper som använt edoxaban [25]. 
 
RE-LY studiens resultat visade på 375 fall av stora blödningar i högdosgruppen av 
dabigatran, 322 fall i lågdosgruppen samt 397 fall i warfaringruppen. Vilket enligt 
studien innebar att 3,11% respektive 2,71% och 3,36% av deltagarna årligen fick en 
större blödning. Dessa siffror resulterade i en relativ risk på 0,93 för den högre 
dabigatrandosen gentemot warfarin (konfidensintervall 95% 0,81-1,07 ( P 0,31)) samt 
en relativ risk på 0,80 för lågdos av dabigatran gentemot warfarin (konfidensintervall 
95% 0,69-0,93(P 0,003)). I studiens högdosgrupp förekom 1977 (motsvarande 16,42 % 
av deltagarna per år) av både små och stora blödningar, i lågdosgruppen förekom det 
1740 motsvarande 14,62% av deltagarna per år) och i warfaringruppen 2142 
motsvarande 18,15% av deltagarna per år). Dessa resultat innebar, enligt författarna, en 
relativ risk på 0,91 för den höga dosen av dabigatran jämfört med warfarin 
(konfidensintervall 95% 0,86-0,97 (P 0,002), för lågdosgruppen var motsvarande 
relativa risk 0,78 (konfidensintervall 95% 0,74-0,83 (P <0,001)) [24]. 
 
Tabell 7 Risk för stora blödningar för de olika NOAK- preparaten jämfört med warfarin. Riskerna är 
angivna i form av hazard ratio för alla preparat utom dabigatran där relativ risk används. Data hämtad från 
[23, 24, 25, 26]. 

 Blödningsrisk 
Dos 1 

Konfidens-
itervall 

Blödningsrisk 
Dos 2 

Konfidens-
intervall 

Apixaban 
(ARISTOLE) 

0,69 0,60-0,80 
(95%) 

- - 

Rivaroxaban 
(ROCKET AF) 

1,04 0,96-1,11 
(95%) 

- - 

Edoxaban 
(ENGAGE AF) 

0,80 0,71-0,91 
(95%) 

0,47 0,41-0,55 
(95%) 

Dabigatran 
(RE-LY) 

0,93 0,81-1,07 
(95%) 

0,80 0,69-0,93 
(95%) 

 

Dödsfall i studierna 
I ARISTOTLE-studien avled 603 personer i apixabangruppen, vilket ger att årligen 
avled 3,52% av gruppdeltagarna. 669 personer avled i Warfaringruppen vilket var 
3,94% per år. Detta innebär, för apixabangruppen, en hazard ratio på 0,89 för 
konfidensintervallet 0,80-0,998 där P-värdet var 0,047 [23]. 
 
Bland dem som mottagit någon dos av försöksläkemedlen i ROCKET AF studien 
förekom 208 dödsfall av kardiovaskulära orsaker, 1,9% årligen, i rivaroxabangruppen 
och 250 dödsfall, 2,2% av deltagarna årligen, i warfaringruppen vilket ger en hazard 
ratio på 0,85 för rivaroxaban gentemot warfarin (konfidensintervall 0,7-1,02 (P värde 
0,07)). I intention to treat gruppen var antalet dödsfall högre.  582 av de som var 
randomiserade till rivaroxaban (4,5% av deltagarna årligen) och 632 bland de som var 
randomiserade till warfarin (4,9% av deltagarna årligen), vilket innebär en hazard ratio 
på 0,92 för rivaroxabangruppen (konfidensintervall 0,82-1,03 (P värde 0,15)) [26]. 
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I ENGAGE AF förekom, i högdosgruppen av edoxaban, 773 dödsfall vilka motsvarade 
3,99% av deltagarna per år. 530 av dessa var förorsakade av kardiovaskulära orsaker, 
motsvarande 2,74% av deltagarna årligen. Vidare förekom enligt författarna 737 
dödsfall, 3,80% av deltagarna årligen, i lågdosgruppen. Varav 527 kardiovaskulärt (2,71 
% av deltagarna årligen) orsakade. I warfaringruppen förekom 839 dödsfall (4,35% av 
deltagarna per år), av vilka 611 var orsakade av kardiovaskulära orsaker (3,17% av 
deltagarna per år). Detta ger en hazard ratio på 0,92 (konfidensintervall 95% 0,83-1,01 
(P värde 0,08)) för dödsfall av alla orsaker i högdosgruppen gentemot warfarin. Samt 
en hazard ratio på 0,86 (konfidensintervall 95% 0,77-0,97 (P värde 0,013)) för dödsfall 
av hjärt- och kärlrelaterade orsaker. Lågdosgruppen hade, enligt studien, en hazard 
ratio på 0,87 (konfidensintervall 95% 0,79-0,96 (P värde 0,006)) gentemot warfarin för 
dödsfall av alla orsaker. Samt en hazard ratio på 0,85 (konfidensintervall 95% 0,76-
0,96( P värde 0,008)) för dödsfall av kardiovaskulära anledningar. Båda 
edoxabandoserna reducerade därav risken för hjärt- och kärl-relaterade dödsfall. 
Enbart lågdosgruppen visade dock på en signifikant reducering av dödsfall av alla 
orsaker [25]. 
 
I RE-LY förekom 446 dödsfall av alla orsaker, varav 274 av hjärt- och kärl-relaterade 
orsaker, i gruppen som fick hög dos dabigatran. I gruppen som fick låg dos förekom 
446 dödsfall, varav 289 av kardiovaskulär anamnes, i warfaringruppen förekom det 
487 dödsfall, av vilka 317 var av kardiovaskulära orsaker. Detta resulterar, enligt 
studien, i en relativ risk på 0,88 för den höga dosen av dabigatran för alla dödsfall 
(konfidensintervall 95% 0,77-1,00(P 0,051)) gentemot warfarin. Den relativa risken för 
dödsfall av kardiovaskulära orsaker var 0,85 (konfidensintervall 95% 0,72-0,99(P 
0,04)). För lågdosgruppen var relativa risken 0,91 respektive 0,90 (konfidensintervall 
95% 0,80-1,03 och 0,77-1,06(P värden 0,13, 0,21)) för dödsfall av alla orsaker och 
kardiovaskulära orsaker. Sammanfattningsvis uppvisade enbart högdosgruppen en 
säkerställd reducering av dödsfall av kardiovaskulära orsaker [24]. 
 
Tabell 8 Risk för dödsfall i NOAK- preparatens intention to treat grupper jämfört med warfarin. Riskerna 
är angivna i form av hazard ratio för alla preparat utom dabigatran där relativ risk används. Dödsfall av 
kardiovaskulära orsaker anges inom parantes medan dödsfall av alla orsaker anges utan parantes. Data 
hämtad från [23, 24, 25, 26]. 

 Risk att avlida 
Dos 1 

Konfidens-
itervall 

Risk att avlida 
Dos 2 

Konfidens-
intervall 

Apixaban 
(ARISTOLE) 

0,89 0,80-0,998 
(95%) 
 

- - 

Rivaroxaban 
(ROCKET AF) 

(0,92) 0,82-1,03 
(95%) 
 

- - 

Edoxaban 
(ENGAGE AF) 

0,92 
(0,86) 

0,83-1,01 
(0,77-0,97)  
(95%) 

0,87 
(0,85) 

0,79-0,96  
(0,76-0,96) 
(95%) 

Dabigatran 
(RE-LY) 

0,88  
(0,85) 

0,77-1,00  
(0,72-0,99) 
(95%) 

0,91 
(0,90) 

0,80-1,03 
(0,77-1,06) 
(95%) 

 

Kostnadseffektivitet 
 
En svensk studie [28] finns rörande kostnadseffektiviteten av dabigatran gentemot 
warfarin när patienter med förmaksflimmer behandlas för att reducera strokerisken. 
Studien använder sig av data från RE-LY-studien för att bedöma vilken hälsovinst som 
kan fås när dabigatran används istället för warfarin. Kostnaden för 
dabigatranbehandlingen bestod av medicinens kostnad vid studietidpunkten och 
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kostnaden av ett årligt läkarbesök. Warfarinbehandlingens kostnad inkluderade samma 
parametrar som för dabigatranbehandlingen och den kostnad provtagningen medförde. 
I studien kom undersökarna fram till att priset per vunnet QUALY (kvalitetsjusterade 
levnadsår)  är 7742€ för behandling med dabigatran jämfört med en "normal" 
warfarinbehandling medan priset per QUALY blir 12 449€ om behandlingen med 
dabigatran jämförs med en välkontrollerad warfarinbehandling. Det medförde att 
kostnaden per QUALY bedömdes tillräckligt låg för att strokeprofylax med dabigatran 
skall anses vara kostnadseffektiv [28]. 
 
En studie utförd i Finland [29] jämför kostnaden per vunnen QUALY för behandling 
med apixaban gentemot warfarin. Likt i den svenska studien användes kostnaden för 
medicinen, ett årligt läkarbesök och i warfarinets fall dosövervakning. Studien använde 
sig av data från ARISTOLE för att bedöma vilken vinst i QUALY som kan fås av 
behandling med apixaban.  Det resultat som studien kom fram till var att kostnaden per 
vunnen QUALY vid behandling med apixaban var 1 824€. Apixabanbehandlingen 
bedömdes därigenom vara kostnadseffektiv [29].  
 
I en större översiktsstudie [30] har kostnadseffektivitetsanalyser på alla preparat utom 
edoxaban inkluderats. Studiens analys är utförd på 27 studier. Dabigatran var 
analyserat i 22 av studierna, rivaroxaban i sex och apixaban i sex av studierna.  11 av de 
inkluderade studierna var utförda i Europa, tio i USA, två i Kanada, två i Kina och en i 
Sydafrika. De snittkostnader, per QUALY, som studien kom fram till för de inkluderade 
preparaten var 11 897±3 341€ för apixaban 17 566±16 902€ för dabigatran i hög dos 
och 17 960±3341€ för rivaroxaban. Därigenom konstaterade författarna att NOAK 
preparaten överlag är kostnadseffektiva och att apixaban är det preparat som enligt 
resultatet har lägst kostnad per vunnet QUALY [30]. 
 

Diskussion 

Metod 
En relevant fråga att ställa rörande metoden i denna uppsats är om det finns en risk för 
att publikations-bias uppstått genom inkluderandet av ett urval effektmått istället för 
att antingen ta med alla eller uteslutande ta med de primära. Varför frågan väcks kan 
främst härröras till inkluderandet av parametrarna dödsfall och alla blödningar.  
Anledningen att dessa inkluderats är inte främst för att dessa ger relevant information 
rörande det studien ämnar att komma fram till utan istället för att dessa utfall måste 
bedömas vara en viktig del i preparatens säkerhet. Ett exempel på detta är om, rent 
hypotetiskt, ett av NOAK-preparatens grupper innehållit långt fler dödsfall än 
warfaringruppen. Detta skulle såklart ha indikerat ett beaktansvärt problem med 
preparaten. Det som talar emot denna risk för bias är att de andra utfallsparametrarna 
som finns i originalstudierna inte uppvisar någon annan trend än de primära 
parametrarna.  
 
Att söka efter material i databaser kan alltid ge upphov till potentiella felkällor om för 
snäva sökkriterier använts, medan för vida kriterier inkluderar en oöverskådlig mängd 
material. En metod som använts för att minska risken för att studier missas på grund 
av för snäva sökkriterier har referenslistor hörande till flertalet större översiktsartiklar 
samt ESC-rekommendationerna gåtts igenom. Detta enligt resonemanget att om någon 
större studie missats skulle den ha inkluderats i dessa, relativt nyskrivna, översikter. I 
och med att inga sådana har hittats torde det vara relativt säkert att de studier som haft 
störst relevans har hittats.  

Urvalskriterier 

De urvalskriterier som använts har resulterat i att en studie inkluderats till varje 
NOAK-preparat vilket i sig kan medföra en svaghet om någon av dessa studier skulle 
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visa på ett felaktigt resultat. Det är dock en risk som är nödvändig att ta i och med att 
skulle en -avsevärt mindre studie inkluderas, skulle dess möjlighet att bevisa samband 
vara långt mindre.  

De inkluderade studiernas styrkor och svagheter 

De inkluderade studierna är alla randomiserade FAS3-studier med ett stort 
deltagarantal och får därigenom en stor styrka att påvisa verklighetsnära samband 
vilket minskar risken för att resultatet blir missvisande.  
 
RE-LY studien uppvisar ett specifikt problem de andra studierna inte har. Det gäller det 
faktum att studien inte döljer vilka patienter som fått warfarin eller dabigatran utan 
endast vilken dosstyrka av dabigatran som använts är dold. Detta kan tänkas ge upphov 
till undersökarbias i form av att undersökarna vill att de nya preparaten fungerar bättre 
än warfarin. Däremot har denna potentiella källa för bias uppmärksammats av 
undersökarna och analysen av studien har genomförts så att när studiens utfall 
analyserats har dessa blindats så att undersökarna inte varit medvetna om vad som 
analyserats. Fortfarande är det dock en svaghet som inte finns i de andra studierna 
[24]. 
 
Att warfarinet inte blindats i RE-LY studien kan ha gett upphov till snedvridningar på 
grund av att de patienter som fick warfarin istället för dabigatran kan ha påverkat 
resultaten genom exempelvis avhopp eller dålig följsamhet. En faktor som talar emot 
detta är att INR använts för att övervaka och justera warfarindosen under 
behandlingstiden. Att en intention to treat modell använts kan möjligt här bli extra 
missvisande då även de som hoppat av analyserats. Det som talar emot en sådan 
snedvridning är att det i RE-LY studien skedde flest avhopp från de grupper som 
behandlats med dabigatran [24]. 
 
De tre andra studierna använde sig som tidigare nämnt av dubbelblindning och är 
därav, om proceduren följts till punkt och pricka, inte utsatta för samma risk för 
uppkomsten av bias [23, 25, 26]. 
 
Eftersom att alla de inkluderade studierna använde sig av randomisering mellan 
grupperna i kombination med en stor mängd deltagare, minskas risken för 
snedvridning på grund av exempelviss individuella variationer. Samtliga studier 
redovisar fördelningen mellan grupperna utifrån faktorer så som ålder, kön, tidigare 
medicinering och andra riskfaktorer och utifrån det författarna av studierna redovisat 
syns ingen inbördes snedfördelning mellan studiernas försöksgrupper [23, 24, 25, 26]. 
 
En av ARISTOTLE-studiens sponsorer var Bristol-Myers Squibb vilket är det företag 
som säljer Eliquis, RE-LY sponsrad av Boehringer Ingelheim, ENGAGE AF av Daiichi 
Sankyo och ROCKET AF av Bayer. Att tillverkaren sponsrar en studie kan givetvis vara 
ett problem men har protokollen för blindnigen följts torde dessa potentiella bias vara 
starkt reducerade. Undantaget skulle tänkas kunna vara RE-LY-studien, där större risk 
för påverkan finns. Givetvis förutsätter det dock att inget medvetet fusk eller mörkning 
av resultat bedrivits [23, 24, 25, 26]. 
 
Till studiernas styrka hör att det utfall man vill undvika med behandlingen (stroke och 
systemisk emboli) har fungerat som primärt utfall och inte substituerats med ett 
surrogatmått. Studierna använder sig alla av stroke och systemisk emboli/större 
blödningar enligt ISTH. Eftersom effektmåtten är tydligt definierade torde det inte 
finnas några större problem med att effekten inte kan mätas på ett tydligt sätt. Det 
finns andra definitioner på blödningar men sett från resultatet tyder det på att även alla 
blödningar reducerats, vilket följer trenden med de stora blödningarna. Därav finns 
ingen större anledning att tro att en annan definition på blödning skulle ge ett 
annorlunda resultat. Dödsfall av alla orsaker är en tydlig utfallsparameter. Däremot är 
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det inte lika tydligt var gränsen dras för dödsfall av kardiovaskulära orsaker, vilket kan 
vara en svaghet hos den parametern. 
 
Slutsatsen rörande de inkluderade studiernas kvalitet blir ändå att den är god. Men det 
är även på sin plats att konstatera att RE-LY studien har fler problem i sitt utförande än 
de andra inkluderade studierna.  

Resultatet 
En av de frågor denna studie avsåg att besvara var huruvida NOAK-preparaten är lika 
effektiva eller bättre än warfarin när det kommer till att förebygga stroke och 
systemiska embolin vid samtidigt förmaksflimmer. Utifrån resultatet går det utan 
större förbehåll konstatera att de nya preparaten som sämst är jämförbara med 
warfarin när det kommer till att förebygga stroke och systemiskt emboli. Detta 
eftersom att den NOAK-substans (edoxaban i låg dos) som hade svagast effekt i 
förhållande till warfarin, med en Hazard Ratio på 1,13 fortfarande var inom den 
marginal som kan ha berott på slumpen. Dessutom är denna tendens än mindre om 
man ser till resultatet från den modifierade intention to treat gruppen där hazard ration 
var 1,07 [25]. Alla andra doser som administrerade över studiernas gång hade, som kan 
ses i tabell 6, en trend åt att vara något mer effektiv gentemot warfarin. Den höga dosen 
av edoxaban, den låga dosen av dabigatran samt rivaroxaban visade på en möjligt 
bättre effekt än warfarin men skillnaden var inte tillräckligt stor för att vara statistiskt 
signifikant. Apixaban och den höga dosen av dabigatran hade däremot en bättre effekt 
än warfarin. Denna effekt var statistiskt signifikant bättre på att förebygga stroke. 
Gemensamt för alla NOAK-preparaten var att den främsta reduktionen av strokar var 
orsakad av ett färre antal strokar av hemmoragisk orsak. Där alla preparaten gav 
upphov till en statistiskt säkerställd minskning av dem jämfört med warfarin. Ett 
samband värt att observera är att de två studier som visat på bäst resultat har haft lägst 
medel-CHA2DS2VASc, vilket skulle kunna tänkas påverka resultaten. Ser man däremot 
till den subgrupps-analys, enligt CHA2DS2VASc, som gjorts i ARISTOTLE-studien visar 
den snarare på motsatsen. Det vill säga att apixabans bättre effekt är tydligare bland 
dem med högre poäng [23]. En liknande analys var gjord i RE-LY studien och 
uppvisade en likartad men inte lika tydlig trend [24]. Detta pekar möjligt mot att 
CHA2DS2VASc fördelningen inte var avgörande för studiernas utgång. Nu är det inte 
heller den här studiens avsikt att inbördes rangordna NOAK-preparaten sinsemellan. 
Men skillnaderna i effektivitet mellan NOAK-preparaten mot warfarin väcker givetvis 
en fråga om vissa av NOAK-preparaten är effektivare än de andra. En fråga som endast 
kan besvaras på ett tillfredställande sätt genom framtida kliniska studier där NOAK-
preparat jämförs sinsemellan på liknande grunder. Till sist kan det ändå konstateras att 
allt, utifrån denna studie, pekar mot att samtliga NOAK-preparaten med avseende på 
effekten  inte är sämre än warfarin.  
 
Nästa frågeställning den här studien ämnat att besvara är den rörande huruvida 
NOAK-preparaten är lika säkra/säkrare än warfarin. Därigenom har det i resultatet 
redovisats vilka förhållanden i risk för blödningar som förekommit mellan NOAK-
preparaten och warfarin enligt ARISTOTLE, RE-LY, ROCKET AF och ENGAGE AF-
studierna. Resultatet visade på en reduktion av risken för stora blödningar hos 
apixaban, båda doserna av edoxaban och hos den låga dosen av dabigatran. Medan det 
hos rivaroxaban och den högre dosen av dabigatran inte fanns någon statistiskt 
signifikant skillnad i risk för stora blödningar gentemot warfarin. En liknande bild som 
den för stora blödningar fanns för små blödningar undantaget att det var bara 
rivaroxaban som inte uppvisade en signifikant minskad risk när det gällde små 
blödningar. En undergrupp som inte redovisats i resultatet är GI-blödningar. Den 
förtjänar däremot att kort nämnas eftersom att det är en grupp av blödningar där alla 
NOAK-preparat (i hög dos), utom apixaban, ökade risken för GI blödningar, apixaban 
sänkte även den risken [23, 24, 25, 26]. Denna helhetsbild leder till slutsatsen att 
användandet av NOAK-preparaten inte innebär någon ökad blödningsrisk utan snarare 
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en minskad. Finns däremot en patient som har en hög benägenhet för att få GI 
blödningar kan det finnas fog för att prioritera warfarin eller apixaban. Intressant i 
samband med blödningar är alla NOAK-preparatens förmåga att minska risken för 
hemmoragisk stroke i jämförelse med warfarin. Detta skulle kunna tänkas bero på att 
preparaten verkar på ett annat sätt (trots att de påverkar samma del av 
koagulationssystemet) eller att den stabilitet som NOAK behandling ger resulterar i 
mindre risk för toppar av hög blödningsrisk gentemot warfarin. Sist väcker även 
resultatet rörande blödningar frågan om hur NOAK-preparaten står sig emellan 
varandra, en fråga som förhoppningsvis kan besvaras med nya studier. Av denna studie 
framgår dock att särskilt apixaban står ut som ett preparat som presterar väldigt bra i 
jämförelse med warfarin, vilket kan tänkas vara en förklaring till varför förskrivningen 
av apixaban, enligt figur 1, ökat snabbare än den för de övriga NOAK-preparaten. 
 
Den tredje frågeställningen rörde huruvida NOAK-preparaten gav upphov till en 
skillnad i risk för att avlida under användandet. Som resultatet visade gav apixaban 
upphov till en signifikant reduktion av alla dödsfall gentemot warfarin. Medan 
rivaroxaban gav upphov till en reduktion av dödsfall av kardiovaskulära orsaker som 
inte var statistiskt säkerställd. Edoxaban i högdos gav upphov till en signifikant 
reduktion av dödsfall av kardiovaskulära orsaker medan lågdosen gav upphov till en 
reduktion av både kardiovaskulära och alla dödsorsaker. Dabigatran gav endast upphov 
till en statistiskt säkerställ minskning, i förhållande till warfarin, av dödsfall av 
kardiovaskulära orsaker. Dock fanns en trend som pekade mot reduktion av alla 
orsaker. Liksom rörande de andra frågeställningarna måste svaret vara att behandling 
med NOAK-preparaten inte resulterar i någon högre risk att avlida än vid 
warfarinbehandling, utan snarare en aningen lägre risk.  
 
Svaren på dessa tre frågor bidrar till att skapa en helhetsbild som ger att NOAK-
preparaten, ur en effekt/säkerhetssynpunkt, inte är sämre och i vissa fall aningen bättre 
än warfarin. Denna bild bekräftas även i  hur ESC riktlinjerna värderar preparaten när 
ny behandling ska initieras [3].  Två översiktartiklar i ämnet [31] och [32] kommer även 
de fram till en överstämmande slutsats. 
 
NOAK-preparatens effektivitet i förhållande till warfarin väcker givetvis frågan om hur 
dessa preparat ska värderas i förhållande till warfarin när det gäller 
behandlingsrekommendationer och praktiskt användande. Denna fråga ämnar inte 
denna studie att till fullo besvara. Men en viktig aspekt av värderingen av preparaten är 
onekligen att de nya NOAK-preparaten är långt dyrare per dos än vad warfarin är. 
Detta i kombination med att det kan vara mer problematiska att använda NOAK vid 
nedsatt njurfunktion och i nuläget är NOAK kontrainducerade vid exempelvis 
klaffsjukdomar, gör att det inte i alla fall går att rekommendera de nya preparaten 
framför warfarin [31]. Ett nyanserat övervägande bör följaktligen fortsatt företas vid 
förskrivningen. Frågan är dock om inte en prioritering av NOAK framför warfarin hos 
patienter som inte har några av kontraindikationerna skulle vara behjälpligt för 
patienterna, på grund av NOAK-preparatens enklare behandlingsregimer. Dock skulle 
som sagt en sådan övergång innebära en ökad kostnad.  
 
Som ses av resultatet, rörande NOAK-preparatens kostnadseffektivitet, finns en vinst i 
QUALY med att behandla med NOAK jämfört med warfarin. Kostnaden som vinsten 
medför är dessutom inom vad som anses som vara en rimlig kostnad per QUALY. Detta 
är ett starkt argument för att NOAK-preparatens kostnad kan vara försvarbar.  
 
En aspekt av antikoagulationsbehandling som den här studien inte behandlar är hur 
den ser ut ur den behandlade patientens perspektiv. För behandling med warfarin 
innebär större påverkan i och med provtagning, dosjusteringar och anpassning av 
kosten. Denna aspekt måste givetvis också vägas in när valet för vilken behandling som 
skall sättas in ska ske. En översiktstudie har gjorts rörande vilken följsamhet som 
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observerats i studier av NOAK-preparaten och warfarin konstateras att de som fått 
NOAK-preparaten fortsätter med behandlingen i en aningen större utsträckning. Men 
man konstaterar även att det faktum att ingen regelbunden provtagning finns i 
samband med NOAK-preparaten gör att det blir svårare att veta hur patienterna 
egentligen sköter behandlingen [33]. 
 
I inledningen behandlades att det i skrivande stund enbart finns antidot mot 
dabigatran och warfarin. Detta är någonting som inom en inte allt för snar framtid kan 
komma att ändras i och med att det finns två varianter av ett preparat bestående av 
antikroppar likt antidoten till dabigatran som väntar på godkännande och har visats 
fungera som antidot mot apixaban och rivaroxaban. Vilket skulle råda bot på ett 
eventuellt hinder för användande av de NOAK-preparat som inte har antidot [12]. 
 

Slutsats 

Enligt den här studien är alla NOAK-preparaten inte sämre än warfarin med avseende 
på effekt. NOAK-preparaten orsakade inte fler blödningar än warfarin. Av samtliga 
preparat var apixaban bättre än warfarin på att förhindra stroke. Även den högre dosen 
av dabigatran visade på bättre effekt än warfarin, dock hade RE-LY studien fler 
svagheter än ARISTOTLE.  Blödningsrisken reducerades signifikant av edoxaban, 
apixaban och den låga dosen edoxaban, i förhållande till warfarin. Detta indikerar 
således att NOAK-preparaten kan fungera olika sinsemellan, men på grund av 
skillnader i de inkluderade studiernas utformning bör sådana skillnader undersökas 
och eventuellt konstateras i nya direkt jämförande studier. Sammanfattningsvis visar 
denna studie, med avseende på effekt och blödningsrisk, på att inget hinder finns för 
att använda NOAK-preparat istället för warfarin vid prevention av stroke vid samtidigt 
förmaksflimmer.  
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