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Sammanfattning 

 
Introduktion: NOAK är orala antikoagulantia som används som strokeprofylax vid 
förmaksflimmer. Det har gått 10 år sedan NOAK publicerades på marknaden i Sverige. Innan 
NOAK publicerades, användes warfarin. NOAK har etablerat sig mycket bra, gått förbi 
warfarin i förskrivning och på så sätt ökat marknadsarbetet. Idag rekommenderas NOAK i 
första hand av myndigheterna i Sverige trots att det ur ekonomiskt läkemedels-perspektiv är 
mindre lönsamt att förskriva NOAK på grund av den höga kostnaden (7600kr/år för NOAK 
och maximalt 1990kr/år för warfarin).  
 
Syfte: Detta arbete hade som syfte att undersöka faktorer som har betydelse för val och 
preferenser mellan NOAK och warfarin samt val av NOAK sinsemellan. Arbetet handlade 
också om val av antikoagulantia i olika kliniska situationer och visioner för framtidens 
behandling och uppföljning av patienter som är i behov av antikoagulantiabehandling. 
 
Metod: Arbetet utfördes med hjälp av en webbaserad enkätstudie. Frågor utformades med 
hjälp av inspiration från myndigheters rekommendationer, diskussioner i vetenskapliga 
artiklar, handledares kunskap och erfarenhet samt utifrån ekonomiska perspektiv kring 
förskrivning av NOAK och warfarin. Webbenkäten skickades i ett mail via nyckelpersoner till 
lämpliga läkare, sjuksköterskor, farmaceuter och läkemedelsrepresentanter. I sex av frågorna 
undersöktes om det fanns statistisk signifikans mellan yrkesgrupperna.  
 
Resultat: Totalt svarade 83 respondenter på enkäten. 100% av respondenterna prefererar 
NOAK i förstahand som strokeprofylax vid förmaksflimmer. En hög grad av konformitet 
registrerades i svaren samt att myndigheternas rekommendationer följs. De viktigaste 
faktorerna som tycks påverka val av NOAK var terapirekommendationer, råd från experter och 
vetenskapliga artiklar följt av råd/föreläsning från kollegor och myndigheters 
rekommendationer. Det är tydligt att kostnader spelar en underordnad roll vid val av 
antikoagulantiabehandling bland respondenterna, men att kliniska aspekter vid val av 
antikoagulantiabehandling är viktigast. I frågorna där enskilt NOAK skulle väljas utifrån 
klinisk situation var preferensen av apixaban bland respondenterna högst. Rivaroxaban och 
dabigatran hade också en hög preferens i vissa kliniska situationer medan edoxaban 
prefererades betydligt mindre i första hand av respondenterna.  
 
Diskussion: Det var en överraskning att 100% av deltagarna i första hand valde NOAK som 
strokeprofylax vid förmaksflimmer eftersom warfarin använts i många år och är välbeprövat. 
Anledningen, förefaller primärt vara relaterad till praktiska fördelar; behandlingen med NOAK 
ansågs generellt vara mindre komplicerad jämfört med warfarinbehandling, att slippa täta 
uppföljningar och monitorering av INR anfördes som den största fördelen av NOAK, samt att 
risken för intracerebrala blödningar är lägre. Att warfarin inte var förstahandsval, visades 
tydligt vid alla frågor där warfarin kunde väljas som ett av alternativ. Respondenterna ser inget 
problem med om NOAK skulle ta över hela marknaden, och är inte skeptiska om fungerande 
warfarinbehandling switchar till NOAK. 
 
Slutsats: Det fanns stor grad av samstämmighet mellan respondenterna, och även mellan de 
olika yrkeskategorierna, att välja NOAK framför warfarin som strokeprofylax vid 
förmaksflimmer, huvudsakligen för att behandlingen är enklare att genomföra och för att 
risken för intrakraniella blödningar är lägre. Bland NOAK gavs preferens till apixaban även om 
mer differentierade val gjordes vid specifika kliniska problemställningar. Kunskapen ansågs 
vara lika hög hos läkare och sjuksköterskor eftersom p > 0.05 (bland de flesta frågorna)i 
beräkningar. 
 
Nyckelord: NOAK, warfarin, apixaban, stroke, förmaksflimmer 
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BETECKNINGAR 

 
AK-mottagning – Antikoagulationsmottagning där blodprover tas för att 

huvudsakligen mäta PK(INR) hos patienten 

 
 
FF – Förmaksflimmer 

 

GI – Gastrointestinal 

 

NOAK – Nya orala antikoagulantia  

 

OAK – Orala antikoagulantia 

 

QALY – kvalitetsjusterade levnadsår, ett mått på olika medicinska insatser, kring en 

patient, som vägs mot varandra 

 

Racemat – en blandning av två enantiomerer 

 

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

 

TIA – Transitorisk ischemisk attack 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Förmaksflimmer

Förmaksflimmer (FF) är en av de vanligast förekommande arytmiformerna och tillhör 
gruppen takyarrytmier (Figur 1). Oftast ligger organisk hjärtsjukdom som orsak bakom. 
Prevalensen av FF ökar med åldern. Vid 50 års åldern är frekvensen 1% och vid 80 år 10%. 
Bland patienter > 85 år ligger förekomsten större än 17,8% (1).  

 

Figur 1. Effekten av förmaksflimmer på hjärtrytmen, EKG-bild och elektrisk överföring i 
retledningssystemet. AV-knutan aktiveras slumpmässigt av elektriska impulser från olika håll vilket 
resultera i en snabb, oregelbunden hjärtfrekvens. Asynkronicitet mellan förmaks- och 
kammermuskelkontraktioner och icke-koordinerade kontraktioner i förmaksmuskulaturen ökar 
risken för lokal trombbildning i förmakarna med medföljande risk för tromboembolier när tromber 
transporteras vidare i blodkärlsystemet och i förlängningen risk för ischemisk stroke. EKG i nedre 
panelen av figuren visar oregelbundna P-vågor och aktionspotential. Återgiven med tillstånd från (2).

 

Olika typer av FF 

Det finns tre typer av förmaksflimmer. Paroxysmalt förmaksflimmer innebär att arytmin varar 
i minst 24 timmar under maximalt 7 dagar och är självterminerande. Vid persisterande FF 
kvarstår arytmin i minst 7 dagar och är inte självterminerande. Denna typ av förmaksflimmer 
kräver behandling. Permanent FF drabbar 1/3 av patienterna med persisterande FF. 
Sistnämnda kallas också för kroniskt FF när arytmin varar i minst en månad (3). 

Permanent förmaksflimmer 

Vanligtvis är det permanent FF som ger upphov till stroke eftersom förmakskontraktionen är 
oregelbunden, okoordinerad och ineffektiv vilket underlättar bildning av tromber. Detta 
medför att den hemodynamiska hjärtaktiviteten blir ineffektiv med risk för ischemi och stroke 
om tromber som bildas i förmakarna vandrar ut i kroppen och orsakar arteriella tromboembolier 
i hjärnan (4). Risken för stroke vid permanent förmaksflimmer ökar fem gånger hos patienter 
utan klaff-fel (icke-valvulärt FF) och upp till 17 gånger hos patienter med samtidig mitralstenos 
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(5). Bland faktorerna som ökar risken för FF finns högt blodtryck, hjärtsvikt, diabetes och 
flertal andra riskfaktorer (6). 

1.2 Epidemiologi av förmaksflimmer och associerad strokerisk 
I Sverige är 3-4% av befolkningen över 20 år diagnostiserad med förmaksflimmer. Enligt 
patientregistret hade 268 000 personer under år 2014/2015 förmaksflimmer (7). Risken för 
förmaksflimmer ökar med åldern och detta har observerats i en SBU-rapport, där en kraftig 
ökning i förekomst av förmaksflimmer konstaterades hos personer upp till 85 år. I 
STROKESTOP-studien observerades att 6,6% av kvinnor i 75 års ålder hade förmaksflimmer 
medan 12,4 % av männen i samma ålder hade förmaksflimmer. En studie i Norrland 
undersökte 65 532 patienter från nationella kvalitetsregistret ”Atrialt flimmer och 
antikoagulation”. Medelåldern på patienterna var 75 år och förekomst av förmaksflimmer hos 
patienter över 65 år var 6,6% medan förekomsten hos patienter över 80 år var 13,8%. Det finns 
en konsensus om att risken för förmaksflimmer ökar med åldern och att män har större risk 
att drabbas (7). 

1.2.1 Generellt om stroke 
Stroke innebär en akut syrebrist i hjärnan som kan uppstå genom olika patomekanismer och 
kan leda till att hjärnceller skadas permanent. Oftast sker skadan i hjärnan till följd av en 
blodpropp (ischemisk stroke), men även blödningar i hjärnan (hemorragisk stroke) kan vara 
orsak. En stroke kan orsaka synproblem, problem i tal, rörelse och känsel. Personer med 
hypertoni, förmaksflimmer, diabetes, högt kolesterol eller rökning, har en förhöjd risk att få 
en ischemisk stroke (8).  

1.2.2 Incidens och prevalens av stroke 
I Sverige insjuknar årligen ca 30 000 personer i stroke. Bedömningen är att 25% av 
patienterna tidigare haft stroke medan 75% är förstagångsinsjuknande. 1 av 5 kvinnor och 1 av 
6 män får stroke någon gång under livet. Det är mest vanligt att stroke drabbar den äldre 
befolkningen, medelåldern för stroke är 76 år. Hos män är medelåldern 73 år och hos kvinnor 
78 år. Under de senaste 25 åren har risken för stroke hos äldre (65-84 år) minskat. Även en 
liten minskning av strokeriskten hos medelålders (45-64 år) har observerats medan en ökning 
av strokeincidensen har observerats hos yngre (både kvinnor och män) personer (18-44 år). 
Totalt, bland befolkningen, har dödligheten sjunkit. Troligtvis beror detta på att vården under 
akutfasen utvecklats och blivit bättre men även för att sekundärprevention sätts in tidigare och 
blir mer effektivt. Långtidsöverlevnad bland män och kvinnor är densamma men överlevnaden 
kan påverkas negativt om patienten har hjärtsvikt, diabetes eller hög ålder. Risken att 
återinsjukna i stroke är 5-15% per år. TIA-patienter har 10% risk att insjukna i stroke de första 
48 timmar efter TIA-attacken och 13% risk de första 7 dygnen (9). 

1.2.3 Olika strokeformer 
Olika faktorer och riskfaktorer kan bidra till utveckling av stroke. En propp kan bildas lokalt i 
ett kärl i hjärnan vilket påverkar blodförsörjningen till nervceller in den regionen där 
blodproppen uppstår och syrebrist kan uppstå vilket påverkar energiförsyning hos de 
drabbade nervcellerna (ischemisk stroke) (10).  
 
Proppar kan uppstå av olika orsaker, en del proppar bildas lokalt till följd av åderförfettning 
som gradvis byggs på och lagras och till slut blir det svårt för blodet att passera, det bildas en 
trombos. Andra proppar bildas på ett annat ställe men transporteras som emboli till hjärnans 
blodkärl där de kan blockera blodflödet helt eller delvis och det kallas för trombembolism. 
Emboli orsakar akut syre- och energibrist och leder till att drabbade hjärnceller inte längre kan 
uppfylla sin funktion och i värsta fall får permanenta skador. Denna typ av stroke kallas 
ischemisk stroke (10). Förmaksflimmer är en viktig orsak till de allvarligare former av 
ischemisk stroke. 
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Stroke kan även uppstå till följd av hjärnblödningar som gör att blodet ansamlas, så kallat 
hematom. Detta kallas även hemorragisk stroke. Hematomet kan läcka ut i hjärnan och 
hjärnans hålrum som omger hjärnan och påverkar nervcellerna och vävnaden omkring bland 
annat genom tryckstegring och genom att framkalla en inflammatorisk reaktion. Det bildas ett 
övertryck i hjärnan som stör funktionen av nervcellerna. Hjärnblödningen kan vara liten och 
obetydlig om den uppstår på ett icke-känsligt ställe och då blir symtomen snarlika den som 
observeras vid en ischemisk stroke. Om hjärnblödningen uppstår på ett känsligt ställe, är den 
oftast allvarligare än vid en ischemisk stroke och orsakar mycket kraftiga symtom som 
huvudvärk, kräkning, illamående, samt medvetslöshet. Blödningarna kan uppstå till följd av 
varierande orsaker men det vanligaste är åderförfettning eller hypertoni. Blödningen kan 
också bero på pulsåderbråck som uppstått till följd av medfödd kärlmissbildning eller svag 
kärlvägg, så kallad aneurysm. Dödligheten vid hjärnblödning är större än vid stroke (10).  
 
TIA – transitorisk ischemisk attack, är en tillfällig attack som är en signal för att blodtillförseln 
i hjärnans kärl tillfälligt har hämmats, men att flödet återställts i tid innan hjärnvävnaden 
hunnit skadas permanent. Det är samma symtom som vid en vanlig stroke men skillnaden är 
att symtomen vid en TIA sker ”attackvis” och att funktionen återställs inom 24 timmar (10).  

1.3 Patientpåverkan och samhällskostnader 
Stroke orsaker fler vårddagar på sjukhus eller särskilt boende än de flesta andra sjukdomar. 
Totalt genereras per år närmare 1 miljon vårddagar på sjukhus och mer än 2 miljoner 
vårddagar på kommunala vårdinstitutioner. Kostnader för samhället till följd av stroke 
beräknas vara 18 miljoner kr/år och individ exkluderat från anhörigas vårdinsatser. Patienter 
som överlever en stroke anser att livskvaliteten försämras på lång sikt men i Sverige har 
undersökningar visat att överlevande efter 2 år upplever de flesta en fullt acceptabel livskvalitet 
(9). 

1.4 Socialstyrelsens mål  
Socialstyrelsens riktlinjer från 2015 satte upp ett mål att 80% av alla förmaksflimmerpatienter 
ska behandlas med någon typ av antikoagulantia. Under åren 2010-2012 hade 58% av 
förmaksflimmerpatienterna fått antikoagulantiabehandling (11). 

1.5 Riskbedömningar 
Förmaksflimmerpatienter har en förhöjd risk att drabbas av stroke eller systemiska embolier 
som kan bedömas med olika score-system. Ju högre score patienten får, desto större risk finns 
för att drabbas av antingen tromboemboli eller blödningar. Nationella riktlinjer 
rekommenderar därför att behandla patienter med förhöjd risk-score med antikoagulantia. 
(12). 
                                      

1.5.1 Bedömning av trombosrisk vid FF 
 
1.5.1.1 CHA2DS2-VASc score 
För att kunna uppskatta och kvantifiera risken för tromboemboli baserad på kliniska data och 
patient-karakteristika hos patienter med FF används ofta CHA2DS2-VASc-score, ett validerat 
riskbedömningsinstrument (Tabell 1). Vid bedömning av indikation för 
antikoagulantiabehandling krävs det att patienten har minst två poäng från CHA2DS2-VASc-
score systemet, exempelvis om en patient tidigare haft stroke eller TIA får denne två poäng och 
behandling med antikoagulantia kan påbörjas. Annan kärlsjukdom eller hypertoni ger 1 poäng 
vardera (13). I Sverige finns två typer av orala antikoagulantia (OAK) som används vid 
förmaksflimmer, warfarin och NOAK. Waran har förekommit sedan 1950-talet och NOAK är 
nya orala antikoagulantia som började att användas 2011 i Sverige. Det finns 4 undergrupper 
av NOAK som delas in efter aktiv substans och i Sverige är 4 godkända: dabigatran, apixaban, 
rivaroxaban och edoxaban. NOAK inhiberar antingen faktor Xa (apixaban, rivaroxaban och 
edoxaban) eller trombin (F IIa) (dabigatran) i blodkoagulationskaskaden medan Warfarin 
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inhiberar flera koagulationsfaktorer samtidigt (II, VII, IX och X), samt protein C och S (figur 
2)(14).  

 

Tabell 1. CHA2DS2-VASc-score system, används vid bestämmelse kring antikoagulantia och risk för 
tromboemboli hos patienter. Modifierad efter (13). 

CHA2DS2-VASc-score för bedömning av risken för tromboemboli Poäng 

Hjärtsvikt (eller LVEF < 40 %) 
1 

Hypertoni 
1 

> 75 år 
2 

Diabetes 
1 

Tidigare stroke, TIA eller tromboembolism 
2 

65-74 år 
1 

Kärlsjukdom 
1 

Kvinna 
1 

CHA2DS2-VASc-system. Där C står för cardiac insufficiency (hjärtsvikt), H = hypertoni, A 
= age (ålder), D = diabetes, S = stroke/TIA/tromboembolism, V = vaskulär sjukdom, A = 
age (ålder), Sc = sex category (kön) (12). 
 
 
 

1.5.2 Bedömning av blödningsrisk vid OAK-behandling av patienter med FF 
 
1.5.2.1 HAS-BLED 
HAS-BLED systemet används vid bedömning av blödningsrisk hos patienter med FF. Om 
patienten har >3 poäng på skalan, medför det en förhöjd risk för blödning och försiktighet bör 
iakttas vid behandling med trombocythämmare eller antikoagulantia. 0-1 poäng räknas som 
låg blödningsrisk och 2 poäng innebär måttlig blödningsrisk.  

Blödning på poängskalan innebär att patienten haft blödning tidigare eller pågående anemi. 
Labilt INR-värde innebär svängande INR-värden under kort period. Läkemedel eller alkohol 
innebär samtidig behandling med andra läkemedel, tex ASA eller NSAID. Alkohol innebär att 
patienten dricker minst 8 glas alkoholhaltig dryck per vecka(15).  
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Tabell 2. HAS-BLED score, används för bedömning av risk för blödning hos patienter med 
förmaksflimmer. Modifierad efter (16). 

HAS-BLED-score för bedömning av risk för blödning Poäng 

Icke välkontrollerad hypertoni 1 

Onormal njur- eller leverfunktion 1 eller 2 

Stroke 1 

Blödning 1 

Labilt INR-värde 1 

Ålder > 65år 1 

Läkemedel eller alkohol 1 eller 2 

HAS-BLED-system. Där H står för icke välkontrollerad hypertoni, A = onormal njur-
/leverfunktion, S = stroke, B = blödning, L = labilt INR-värde, E = ålder > 65 år, D = 
läkemedel eller alkohol (15). 
 

1.6 Koagulationssystemet och monitorering av antikoagulationsaktivitet 

1.6.1 Koagulationssystemet 
Koagulationssystemet är ett enzymsystem som är uppbyggt som kaskader och går ut på att ett 
enzym aktiverar proenzym genom proteolytisk klyvning. Enzymet som bildas, aktiverar i sin 
tur ett annat proenzym. För varje steg bildas det fler molekyler och i slutet på kaskaden bildas 
enzymet trombin. Trombin aktiverar trombocyter och aktiverar fibrinbildning genom att 
omvandla lösligt fibrinogen, som är ett plasmaprotein, till fibringel. Trombocyterna är viktiga 
för den primära homeostasen och för att koagulationen i kroppen ska fungera normalt (16).  

1.6.2 PK-INR-mätningar 
Protrombinkomplexet (PK) omfattar de vitamin K-beroende koagulationsfaktorerna FII, FVII, 
FIX och FX. Aktiviteten kan mätas med det så kallade PK(INR)-testet, där INR står för 
”international normalized ratio”. Med testet mäts aktiviteten i den externa delen av 
koagulationskaskaden och man använder sig av Owrens reagens för att starta 
koagulationsprocessen (Figur 2). Vid analysen mäts patientens koagulationstid som jämförs 
med koagulationstiden i ett kontrollplasma som kommer från patienter utan 
antikoagulationsbehandling. Kvoten av tiderna blir det såkallade PK(INR) värdet. Med 
metoden mäts grad av hämning av vitamin K-beroende faktorerna II, VII, IX och X. 
Koagulationstiden blir omvänt proportionell mot halten av faktorerna II, VII, IX och X. Ju 
högre kvot desto kraftigare är patienten antikoagulerad. Att hitta rätt dos är komplicerad 
eftersom det är stor variation i det interindividuella dosbehovet mellan patienterna. Detta 
beror bland annat på olika genetiska polymorfismer och fysiologiska faktorer som har stor 
betydelse för den individuella underhållsdosen. I tillägg finns många externa faktorer och stor 
risk för läkemedelsinteraktioner mellan warfarin och andra läkemedel. Därför måste patienter 
som behandlas med warfarin kontrolleras regelbundet för att fånga upp ändringar i 
dosbehovet över tid. Att hitta rätt underhållsdos (dose finding) för enskild patient kan ta 
många dagar och kräver täta INR-mätningar i början av behandlingen (17,18). 
Koagulationstiden kan även skilja sig inom samma individ över tid och därför är det viktigt att 
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kontrollera INR-värde regelbundet, speciellt i samband med ändringar i 
läkemedelsbehandling, ändringar i fysisk aktivitet eller vid interkurrent sjukdom. Målvärde 
bör vara 2,5 ±  0,5 (19).  

 
Figur 2.  Blodkoagulationskaskaden och verkningsmekanism till orala antikoa-
gulantia. Modifierad efter (21). 

1.7 Oral antikoagulation 

1.7.1 Orala antikoagulantia 
På den svenska marknaden finns för tillfället fem olika orala antikoagulantia tillgängliga, 
warfarin som är en vitamin K antagonist, och fyra NOAK, varav dabigatran är en direkt 
hämmare av faktor Xa, medan övriga NOAK, rivaroxban, apixaban och edoxaban är direkta 
faktor IIa hämmare. 

1.7.2.1 Vitamin K antagonister 

1.7.2.1.1 Warfarin 

Warfarin är den äldsta antikoagulantia som används i Sverige. De antitrombotiska och 
antikoagulerande effekterna av warfarin förmedlas av reduktion av protrombin, faktor X, 
faktor VII och faktor IX. Warfarin är en vitamin k-antagonist vilket innebär att den påverkar 
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omvandlingen av vitamin K. Variationer i intag av vitamin K föda kan påverka 
antikoagulationsnivåer hos patienter som tar warfarin. Trots att warfarin har använts i många 
år, finns det många interaktioner med läkemedel och mat eftersom warfarin metaboliseras av 
flera viktiga enzym såsom CYP2C9, CYP3A4 och CYP1A2. Exponeringen av warfarin påverkas 
av flera genetiska polymorfismer i enzymer som är ansvariga för dess metabolism. Det kan 
orsaka överdriven blödning eller minskad effekt av warfarin (20). Läkemedel och livsmedel 
som ökar PK(INR) är bland annet NSAID, alkohol och acetylsalicylsyra. Johannesört, fenazon 
och livsmedel med högt K-vitamin värde är exempel på livsmedel och medicin som minskar 
PK(INR). Till följd krävs det noggrann övervakning av antikoagulationsnivåer och dosjustering 
för att upprätthålla optimal antikoagulering som görs ca 1 gång i månaden på AK-mottagningar 
i form av blodprov. Detta behövs inte för NOAK. Warfarin är ett racemat och finns som (S) och 
(R) warfarin. Halveringstiden skiljer sig för de olika racematen, (S)-formen har en 
halveringstid på 21-43 timmar medan (R)-enantiomeret har en halveringstid på 37-89 timmar. 
Biotillgängligheten ligger på 98-99% och jämvikt uppnås approximativt efter 120 timmar (21). 

1.7.2.2 NOAK 

Tabell 3. Sammanfattning av farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper för 4 
godkända NOAK som finns i Sverige. Modifierad efter (24). 

NOAK 
Dabigatran  
(Pradaxa) 

Rivaroxaban 
(Xarelto) 

Apixaban  
(Eliquis) 

Edoxaban  
(Lixiana) 

Antidot 
Ja; 

Idarucizumab 

Nej; Protrombin-
komplex-

koncentrat 

Nej; Protrombin-
komplex-koncentrat 

Nej; Protrombin-
komplex-koncentrat 

Verknings-
mekanism 

Dabigatran 
etexilat är 

prodrug som 
bildar trombin-

hämmaren 
dabigatran 

Faktor Xa Faktor Xa Faktor Xa 

Biotillgänglig-
het 

(medelvärde) 
65% 66%, fastande 50% 62% 

Maximal 
plasma-

koncentration 
2 h 2-4 h 1-4 h 1-2 h 

Halveringstid 12-17 h 5-9 h 12 h 10-14 h 

Dosering 

*150 mg x 2 
* >80 år och 
CLkrea >50 
mL/min =  
110 mg x 2 

*20 mg x 1 
* Clkrea 30-49 

mL/min = 
15 mg x 1 

*5 mg x 2 
* >80 år, s-krea ≥ 
133 μmol/L eller 

kroppsvikt ≤ 60 kg 
är dosen = 
2,5 mg x 2 

*60 mg x 1 
* eGFR 15-49 
mL/min och 

kroppsvikt < 60 kg =  
30 mg x 1 

Eliminering 
80% oförändrat 

i urinen 

1/3 oförändrat 
via urinen och 
2/3 hepatiskt 
(via CYP3A4) 

¼ oförändrat via 
urinen, ¾ icke 

renalt, fullständigt 
via CYP3A4 

½ oförändrat via 
urinen, ½ via 

tarmen 

Interaktioner 
p-glykoprotein-

hämmare 

CYP3A4- & p-
glykoprotein-

hämmare 

CYP3A4- % p-
glykoprotein-

hämmare 

p-glykoprotein-
hämmare 
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1.8 Risker vid OAK-behandling 
Trots att behandling med orala antikoagulantier minskar risken för blodpropp och hjärtinfarkt 
finns det fortfarande händelser med stroke och andra risker med behandlingen, bland annat 
ökad risk för blödningar(14). Det krävs alltså alltid en individuell risk-nytta-avvägning. 

1.8.1 Stroke 
Som tidigare nämnt, minskar orala antikoagulanter risken att drabbas av ischemisk stroke. Det 
tycks ändå finnas en marginell skillnad mellan NOAK och warfarin i graden av 
riskminskningen. I fyra studier från 2009, 2011 och 2013 jämfördes risk för stroke mellan varje 
enskilt NOAK och warfarin. Resultatet visade att NOAK generellt, i jämförelse med warfarin, 
hade en likvärdig eller bättre förebyggande effekt mot ischemisk stroke. (22), (23), (24), (25).  
 

1.8.1.1 Risk för ischemisk stroke trots antikoagulationsbehandling 

Ischemisk stroke innebär syrebrist i hjärnan till följd av en trombos eller emboli. En studie 
från 2013 som jämförde effektiviteten och säkerheten mellan NOAK och warfarin, visade att 
risken för ischemisk stroke med NOAK i låg dosering är större jämfört med warfarin (26). I en 
annan studie från 2016, visades samma resultat, att edoxaban medför större risk för ichemisk 
stroke jämfört med warfarin (20). Däremot har andra studier visat att dabigatran kan minska 
risken för ischemisk stroke jämfört med warfarin (27),(14). 

1.8.1.2 Risk för hemorragisk stroke 

Hemorragisk stroke uppstår i form av en blödning i hjärnan. En del studier har visat att 
hemorragisk stroke och blödningar intrakraniellt är färre vid behandling med NOAK jämfört 
med warfarin. Intrakraniella blödningar är ovanliga men medför allvarliga komplikationer och 
det är därför troligtvis en fördel att behandlas med NOAK för att undvika denna typ av 
biverkan. NOAK har i metaanalyser visat sig ha färre händelser med dödsfall jämfört med 
warfarin, troligtvis på grund av den minskade risken som NOAK har för intrakraniella 
blödningar (22), (28).  

1.8.2 Icke-cerebral blödningsrisk  
Orala antikoagulantia medför även en riskökning för blödningar i andra organer än hjärnan. 
Enligt studier som undersökt blödningsrisken för orala antikoagulantia har NOAK visat sig ha 
samma eller lägre risk för blödningar jämfört med warfarin (22), (23), (24), (25). En annan 
studie har visat att låg dos NOAK behandling ger en lägre risk för blödningar än warfarin (26). 
En metaanalys av regionala skillnader i Europa i effekt och säkerhet från 2016, visar att NOAK 
har en generellt lägre blödningsrisk jämfört med warfarin (29). En registerstudie som 
rapporterats av Auricula från 2017 indikerar också att NOAK är minst lika effektivt som 
warfarin men att det observerats en lägre generell blödningsrisk hos NOAK-behandlade 
patienter. 

1.8.2.1 Gastrointestinala blödningar 

En nackdel med NOAK är att gastrointestinala blödningar kan uppstå. En rad olika studier har 
visat att patienter som behandlats för förmaksflimmer med NOAK fått mer frekventa 
gastrointestinala blödningar jämfört med warfarin. Närmare bestämt var det, enligt fyra 
studier som jämfört varje enskilt NOAK med warfarin, dabigatran och edoxaban i normala 
höga doser som gav störst risk för gastrointestinala blödningar (22), (25). Rivaroxaban ökade 
också risken för gastrointestinala biverkningar medan apixaban inte gav några GI-
biverkningar (23), (24). Metaanalyser har också påvisat ökad risk för gastrointestinala 
blödningar hos patienter med förmaksflimmer som behandlas med NOAK (30), (26).  
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1.8.3 Tillgång till antidoter 

I nuläget finns det endast en antidot tillgänglig för dabigatran. Praxbind är antidoten och finns 
till för att reversera effekten av dabigatran vid livshotande tillfällen, till exempel vid akuta 
kirurgiska ingrepp (31). Warfarins antikoagulerande effekt kan också reverseras med hjälp av 
K-vitamin peroralt eller intravenöst. Effekt fås inom några timmar och varar upp till 24 
timmar. Även protrombinkomplexkoncentrat med faktor II, VII, IX och X kan användas som 
antidot vid akuta fall. Färskfryst och färsk plasma är tredje alternativ att använda som antidot 
hos patienter med warfarinbehandling (32). Rivaroxaban, apixaban och edoxaban har för 
tillfället ingen godkända specifika antidoter, men protrombinkomplexkoncentrat är möjligt att 
använda, även om evidensen är begränsad.  

1.8.4 Interaktioner 
NOAK i sin helhet, har i jämförelse med warfarin, lägre interaktionsrisk med läkemedel, 
kosttillskott eller livsmedel. NOAK interagerar dock med vissa antiarytmika via P-glykoprotein 
(P-Gp). Starka hämmare eller inducerare av CYP3A4 som tex vissa antibiotika, antileptika och 
svampläkemedel kan öka eller sänka halten av rivaroxaban och apixaban. Dabigatran och 
edoxaban har troligen lägre risk för läkemedelsinteraktioner jämfört med apixaban och 
rivaroxaban. Läkemedel som kan öka blödningsrisken, tex NSAID eller SSRI bör undvikas i 
samband med behandling med samtliga OAK (14).  

1.8.5 Läkemedelskostnader 
Direkta läkemedelskostnader för samtliga NOAK på marknaden är ≈ 21 kr/dag vilket blir en 
total årskostnad på 7600 kr. Warfarin är avsevärt billigare beroende på dosering: 0,5-6 
tablett/dag ger en årskostnad på 166-1990 kr, men det kostar samhället att ha AK-
mottagningar öppna, personalkostnader och utförande av PK-INR kontroller (14), (33).  
 
I en studie som jämfört kostnaden mellan warfarin och dabigatran för patienter som följdes i 
20 år, rapporterades en genomsnittlig behandlingskostnad per behandlad patient under denna 
perioden inklusive laboratorietester på 24 797 € för warfarin och 27 009 € för dabigatran. I 
genomsnitt var antal stroke i warfaringruppen 0,51 och i dabigatrangruppen 0,37. Antal vunna 
levnadsår för warfarin var 11,83 år och 12,11 för dabigatran. Vunna kvalitetsjusterade 
levnadsår, QALY, var i genomsnitt 8,31 år i warfaringruppen och 8,60 år i dabigatrangruppen 
med en tidshorisont på 20 år i analysen. Även om dabigatran läkemedelskostnadsmässigt är 
dyrare än warfarin så ger den ändå mindre risk för stroke och marginella överlevnads- och 
QALY-vinster och därför kan dabigatran anses vara kostnadseffektivt som prevention mot 
stroke hos förmaksflimmerpatienter (34). 

1.8.6 Kostnader för monitorering och antidotkostnader 
Totalkostnad för INR kontroll per patient och besök beräknas vara kring 550kr. Det första året 
med warfarin behandling innebär fler kontroller (ca 30 INR-monitoreringar) och därför en 
högre årskostnad på totalt 16 244 kr. Andra året är patienten redan välbehandlad och rätt 
inställd vilket medför färre kontroller (ca 16 INR-monitoreringar) och en total årskostnad på 
8 904 kr (35). Antidot för dabigatran kostar 23 600 kr/dos om 5 gram(31). 

1.9 Motivation för arbetet 
Det finns en tydlig konsensus om att patienter med förmaksflimmer bör erbjudas oral 
antikoagulantiabehandling (36). Socialstyrelsen har satt upp ett arbiträrt mål att 80% av alla 
patienter med förmaksflimmer ska ha behandling med orala antikoagulantia (37). Då enbart 
warfarin fanns tillgängligt som OAK uppnåddes inte detta målet eftersom en relativ stor andel 
av patienterna av olika anledningar inte kunde få warfarinbehandling. År 2008 var andelen 
strokepatienter med förmaksflimmer som behandlades med warfarin 12-18 månader efter en 
strokehändelse bara 68,5% i riksgenomsnitt (38).  Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 
2018 värderar de olika NOAK-läkemedel som likvärdiga i samband med primär prevention av 
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tromboembolism vid icke-valvulärt FF (39). Efter nyaste riktlinjer ger både Socialstyrelsen och 
den europeiska kardiologföreningen (ESC) preferens för NOAK före warfarin som 
strokeprofylax vid icke-valvulärt FF (39–41). Även amerikanska riktlinjerna förordar NOAK 
framför warfarin (42,43). Under de senaste 4 åren har det skett en närmast total övergång från 
warfarin som antikoagulans till förskrivning av NOAK. Nästan 100% av nyförskrivningar 
utgörs nu av NOAK, och apixaban har en tydlig dominans bland de fyra NOAK som finns 
tillgängliga i Sverige (14). Dessutom tycks nu även patienter på befintlig fungerande 
warfarinbehandling byta till NOAK. I takt med att den totala andelen och förskrivningen av 
NOAK ökar stiger också läkemedelskostnaderna för antikoagulationsbehandlingen i Sverige 
eftersom NOAK är betydligt dyrare än warfarin, även om man tar tilläggskostnader för INR-
monitorering med i kalkylen. Samtidigt finns inga prisskillnader i behandlingskostnaderna för 
de NOAK-preparaten sinsemellan. Å andra sidan är samhällskostnaderna och mänsklig 
lidande som följd av stroke också mycket höga och en effektiv och säker 
antikoagulationsbehandling kan potentiellt ge stora samhällsvinster. Det är därför intressant 
att undersöka varför läkarna i ökande grad väljer ett dyrare alternativ för 
antikoagulationsbehandling, varför de ger preferens för vissa NOAK och vilka 
förväntningar/kunskaper de har när det gäller effektivitet och säkerhet av 
antikoagulationsbehandlingen med NOAK (44). Det är också av betydelse att undersöka 
farhågor för framtida kvalité och uppföljning av antikoagulationsbehandling i Sverige 
generellt. Sverige har idag fortfarande en av världens bästa uppföljningssystem för patienter 
som behandlas med warfarin genom speciella AK-mottagningar och AuriculA-
kvalitetsregistret (45). Vid en eventuell marginalisering av warfarinbehandlingen kan 
situationen uppstå att uppföljningsmöjligheter för patienter som fortfarande är i behov av 
warfarinbehandling försämras avsevärt i händelse av att många AK-mottagningar möjligen 
måste reducera/lägga ner sin verksamhet. 
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2. SYFTE 

Syftet med enkätstudien är att undersöka vilka faktorer som har betydelse vid val av oral 
antikoagulationsbehandling, dels vid valet mellan warfarin och NOAK, dels vid valet bland de 
olika NOAK-läkemedlen.  

Specifika frågeställningar bland hälsopersonal som är involverad i initiering och 
uppföljning av NOAK-behandling liksom bland personer som har ansvar för 
marknadsföring av NOAK i Sverige är följande: 

 Vilka är de avgörande argumenten för valet mellan warfarin och NOAK som 
strokeprofylax vid icke-valvulärt förmaksflimmer i Sverige?  

 Vilka faktorer har betydelse vid valet mellan de olika NOAK? 

 Vilka specifika patientrelaterade faktorer har betydelse vid val av orala 
antikoagulantia? 

 Finns skillnader mellan professionsgrupper när det gäller preferens för olika orala 
antikoagulantia vid icke-valvulärt förmaksflimmer? 

 Vilka farhågor finns för kvalitén av framtidens antikoagulationsbehandling och 
uppföljningsmöjligheter av patienter som behandlas med warfarin i Sverige?  
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3. METOD 

3.1 Val av metod  

En elektronisk, webbaserad enkät användes som studiemetod. Websurvey textalk är 
plattformen som användes för utförande av enkäten. I websurvey textalk kan enkäter och 
frågeformulär skapas, det krävs ett konto för att skapa en enkät. Tillgång till ett konto erhölls 
genom Umeå Universitet. För att få tillgång till att svara på enkäten krävs endast en länk som 
skickas tillsammans med informationsbrev genom e-post till respondenter.  

3.1.1 Styrkeberäkningar 

Hur många deltagare krävs för ett signifikant resultat? För att uppskatta hur många 
svar/studiedeltagare som krävdes för att få ett signifikant resultat gjordes en styrkeberäkning. 
Detta gjordes med hjälp av att räkna på skillnader i preferens för NOAK mellan olika 
professionerna, primärt mellan läkare och läkemedelsrepresentanter. 

Det antogs att: läkemedelsrepresentanter väljer i 90% av fallen NOAK och läkare väljer i 60% 
av fallen NOAK.  

Som Enrollment ratio antogs att det var lika många i varje grupp 
För alpha som är p-värde antogs 0,05 som statistiskt signifikant, dvs att  chansen 

att felaktigt förkasta noll-hypotesen var 5%, eller risken för att konstatera en skillnad som 
egentligen inte finns var 5%. 

Beta antogs vara 0.2, dvs det accepterades en 20% risk att ej upptäcka en 
existerande skillnad mellan grupperna.  

Power:1-beta: Hur många deltagare/svar behövs för att kunna med en statistisk 
signifikans på 5% kunna hitta en existerande skillnad mellan olika grupper.  
 
För styrkeberäkningen användes en kalkylator som finns fritt tillgänglig på internet (46) och 
beräkningen visade att studien behövde minst 62 deltagare. 

3.2 Utformning av enkäten 

Enkäten utformades mot bakgrund av olika faktorer som nämndes i introduktionen och 
bakgrundslitteraturen som togs fram i förberedelsefasen, samt debatter i olika media inklusive 
diskussioner i vetenskaplig litteratur. Dessutom hämtades en del inspiration till 
enkätutformningen från Läkemedelverkets och Socialstyrelsens 
behandlingsrekommendationer och riktlinjer samt deras aktualiseringar över tid. Det finns 
inte många studier som undersökt vilka faktorer förskrivare tar hänsyn till vid val mellan olika 
NOAK och warfarin som strokeprofylax vid behandling av patienter med förmaksflimmer.  

Genomförandet av webbenkäten var uppdelad i två steg. I första steget skickades ett mail som 
innehöll ett följebrev med information om enkäten, studiens syfte och länk till enkäten. I andra 
steget fick respondenter som ville delta i studien aktivera länken och fick då tillgång till själva 
enkäten med enkätfrågorna. Enkätfrågorna är indelade i 4 sektioner: 1. Överordnade kriterier 
vid val av antikoagulantia vid förmaksflimmer, 2. Kostnader kring antikoagulantia, 3. 
Framtiden för antikoagulationsbehandling i Sverige och 4. Sociodemografiska uppgifter om 
respondenten. Frågorna är uppbyggda på ett sätt där respondenterna har valet mellan att 
kryssa av för specifika och konkreta svar, eller att ge fritextsvar. Enkäten som helhet 
presenteras i avsnitt 9. appendix i arbetet. 
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I enkäten återfanns tre frågetyper. Den första byggde på en Likert skala från 1-7 där 1= 
instämmer helt och 7= tar helt avstånd från. Även vet ej fanns med. Andra frågetypen var 
påståenden om vilka NOAK man väljer i olika situationer och där var följande svarsalternativ 
möjligt: 1a handsval och 2a handsval respektive warfarin och vet ej. Tredje typen av frågor 
var olika påståenden som skulle kryssas för om respondenterna höll med, annars fanns 
alternativen vet ej eller specificera/kommentar som fritextsvarsmöjlighet.  
 
Det utfördes två chikvadrattest med hälp av Excel där det i ena testet jämfördes läkares svar 
med sjuksköterskornas (eftersom andelen svar från läkemedelsrepresentanter var låg) i 
frågorna 9-14. I andra testet jämfördes svaren mellan de två största regionerna där 
svarsfrekvensen var högst. Med hjälp av chikvadrattesten återfanns signifikansvärden. 
Beräkningen åstadkoms genom att i excel mata in totala observerade antal svar för varje 
påstående, för båda grupperna. Därefter räknades totala svar för båda grupperna och totala 
svar överhuvudtaget för varje fråga. Med hjälp av dessa värden kunde förväntade värden 
beräknas och med funktionen CHISQ.TEST i excel beräknades p-värdet. Denna typ av 
beräkning av signifikansvärdet kallas även Pearson’s chi square test(47). 
 
Ett pilottest utfördes med hjälp av en pilotläkare för att kunna hitta eventuella felformuleringar 
eller andra missförstånd i frågorna. Även en resursgrupp från Umeå Universitet granskade 
enkäten innan den skickades ut till respondenterna. Pilotläkaren rekryterades från 
kardiologavdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Läkaren tillfrågades om att 
ställa upp som pilot och tackade ja. Läkaren gav feedback och uppskattade tidsåtgången för att 
besvara enkäten.  

3.3 Urvalskriterier 
Inklusionskriterier var följande: respondenterna skulle vara läkare, sjuksköterskor, 
farmaceuter eller läkemedelsrepresentanter som hade befattning med NOAK- och warfarin 
användning i samband med sitt yrke. Respondenterna jobbade på AK-mottagningar, 
kardiologiavdelning på sjukhus, specialistmottagningar, internmedicinavdelning på sjukhus 
eller var läkemedelsrepresentanter som marknadsför och håller föredrag om NOAK eller 
Warfarin. Det fanns inga predefinierade exklusionskriterier bortsett från att ofullständigt 
ifyllda enkäter skulle exkluderas. Svaren sparades automatiskt i en Excelfil som var direkt 
kopplad till Websurvey. 

3.4 Kontakt med målgruppen  
Läkaren som ställde upp som pilot på enkäten, är ansvarig för personalen på 
kardiologavdelningen i Malmö och ombads därför att skicka ut enkäten via mail till behöriga 
respondenter när enkäten var reviderad efter feedback från respondentgruppen och 
pilotläkare.  
 
En koordinator vid Skånes universitetssjukhus (SUS) kontaktades via handledaren för att 
skicka ut informationsbrev med länk till webbenkäten till personal som arbetar på AK-
mottagningar i hela landet.  
 
Ordförande för Svensk Internmedicinsk förening kontaktades och ombads att distribuera 
enkäten till föreningens medlemmar. Policyn för föreningen är att inte distribuera enkäter och 
dylikt till medlemmar men ordförande som är ansvarig för internmedicinska avdelningen och 
akutavdelningen på SUS erbjöd att skicka ut enkäten till arbetande läkare på dessa 
avdelningar. Ordföraren vidarebefordrade informationsbrev och webbenkät via mail till 
anställda läkare på internmedicinska avdelningen och akutavdelningen på Skånes 
universitetssjukhus i Malmö.  
 
Läkemedelsföretag kontaktades via telefonnummer som återfanns på fass.se för företag som 
marknadsför Pradaxa, Eliquis, Xarelto, Lixiana och Waran och mail med information och länk 
till webbenkäten sändes till kontaktpersoner i de olika företag som vidarebefordrade till 
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läkemedelsrepresentanter och annan personal som ansågs vara lämpliga för att besvara 
enkäten. 

Utöver kontakt via mottagningar, läkemedelsföretag och sjukhusavdelningar, återfanns 
enskilda kardiologers och professorers e-mailadresser som var uppförd i samband med ett 
evenemang om NOAK arrangerade av Läkartidningen och Dagens Medicin under den tiden då 
den föreliggande studien utfördes. Kontaktpersoner för evenemangen mailades för att hjälpa 
till med att skicka informationsbrev och webbenkäten till medverkande på föreläsningarna 
men det kunde tyvärr inte fullbordas. Därför nyttjades enskilda mailadresser från föreläsarna 
på schemat till evenemangen och separat mail med information och länk till webbenkät sändes 
till dem. Via koordinatorn på SUS, ordförande för svenska internmedicinska föreningen och 
pilotläkare på kardiologen, skickades en påminnelse ut efter att enkäten legat öppen i 4 veckor.  

3.5 Databearbetning 
Frågor av Likert typen hade en skala 1-7 och utvärderades med hjälp av medelvärde, där 
instämmer helt gav 1 poäng, tar helt avstånd från gav 7 poäng och vet ej 0 poäng. Låg 
poängsumma (många som svarar instämmer helt) antyder på hög grad av enighet mellan 
respondenterna. Grad av konsensus bedömdes i de andra stolpdiagrammen genom att värdera 
fördelning i stolpdiagrammen efter fyra kategorier: skevt fördelat till vänster, symmetrisk, 
skevt fördelat till höger och bimodalt fördelat. Skala 1-2 = instämmer helt, 3-5 = varken eller 
och 6-7 = tar helt avstånd från.  

3.6 Kvantitativ analys av enkäten 
Resultatet presenteras med hjälp av diagram och tabeller i Excel. För att få fram ett p-värde i 
studien, studerades svar av förskrivare (läkare) jämfört med sjuksköterskor för fråga 9-14. 
Dessa frågor gällde val av NOAK vid olika kliniska situationer vilket misstänktes skulle skilja 
sig åt mellan de olika yrkesgrupperna (läkare vs sjuksköterskor). Anledningen till att just fråga 
9-14 valdes var för att undersöka eventuella skillnader mellan yrkesgrupperna för att de 
postulerades att sjuksköterskor i större grad ville ha fokus på praktiska aspekter vid 
antikoagulantiabehandlingen medan läkare möjligen skulle ha större fokus på vetenskaplig 
evidens, möjlighet till uppföljning av patienten med laboratorietester och tillgång till antidoter.  

3.6.1. Reliabilitet & validitet 
Reliabilitet innebär hur tillförlitligt ett studieresultat är, hur stor är chansen att man kommer 
fram till samma resultat om studien upprepas? Reabiliteten i studien stärktes genom internal 
consistency reliability som innebär att samma undersökningsfråga tas upp en eller flera 
gånger under enkäten och man jämför samstämmigheten i svaren (48). I det föreliggande 
arbetet användes frågor med ungefär samma innehåll på olika ställen i enkäten för att testa 
consistency reliability. 
 
Validitet innebär i vilken grad resultaten från studien är ”giltiga” och kan generaliseras. Det 
kan definieras som: ”Relevansen av insamlade data för det givna problemet och/eller 
mätinstrumentets förmåga att mäta det man avser att mäta.” Validitet delas in i intern 
validitet och extern validitet. Intern validitet innebär hur undersökningen stämmer överens 
med verkligheten och extern validitet innebär om studien kan generaliseras till hela 
populationen (49). Validiteten i det föreliggande arbetet testades genom en pilottest och 
granskning av enkätfrågorna genom en egen pilotgrupp inom farmaciprogrammet i Umeå, 
bestående av kompetenta universitetsanställda, som gav återkoppling och synpunkter innan 
den finala enkäten skickades till potentiella respondenter. 

3.7. Kvalitativ analys av enkäten 
I en stor del av enkätens frågor finns alternativet: kommentera eller annat; specificera. 
Förutom påståenden som finns färdiga att välja kunde respondenterna svara med fritextsvar. 
De fristående kommentarerna grupperades efter subkategorier som återges i resultatdelen.  
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4. RESULTAT 

4.1. Antal deltagare och regional representation 

4.1.1. Svarsfrekvens 

Totalt svarade 83 respondenter. Webbenkäten distribuerades till respondenterna via två 
läkare som var nyckelpersoner och arbetar på SUS i Malmö. Svarsfrekvensen från de sex 
storregionerna i Sverige visas i figur 3 varav ett svar återgavs av respondent som jobbar över 
hela Sverige.  

 

Figur 3. Svarsfrekvens indelad efter storregioner i Sverige. 
Ett av svaren återgavs av en respondent som är 
läkemedelsrepresentant och jobbar över hela Sverige. 

4.2. Sociodemografiska data 
I slutet på enkäten ställdes fyra frågor kring sociodemografiska data: region, yrke, antal år som 
yrkesverksam och arbetsplats. I tabell 4 återfinns svaren på frågorna.   
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Tabell 4. Svar på frågor kring sociodemografiska data från respondenterna 

Sociodemografisk data  

Totalt antal deltagare 83 

Läkare 70 

Sjuksköterska 11 

Produktansvarig/Läkemedelsrepresentant 2 

Antal år som yrkesverksam 

1-5 = 16 
5-10 = 17 

10-20 = 23 
20-40 = 27 

Arbetsplats 

Universitetssjukhus = 41 
Sjukhus = 24 

Vårdcentral = 10 
AK-mottagning = 6 

Läkemedelsföretag = 2 

4.3. Utvärdering av enkäten 

 
Resultaten återges delvis deskriptivt i form av stapeldiagram och tabeller med antal och relativ 
procentandel beroende på hur frågan var formulerad och besvarad av respondenterna. Vid 
frågor som använde sig av Likertskala grupperades resultaten efter intervaller för Likert-
värden, och medelvärden för respektive frågor uppges. Vid utvärdering av möjliga skillnader 
mellan professionsgrupperna användes chi-kvadrat testet. 

4.3.1. Valet mellan warfarin och NOAK i samband med strokeprofylax 

100% av respondenterna svarade att NOAK prefereras i första hand (figur 4). 
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Figur 4. 100% (83 st) av respondenterna väljer NOAK i förstahand som prevention vid 

förmaksflimmer. X-axeln uppger antal respondenter. 

Generellt vid nyinsättning av antikoagulantia hos patienter med förmaksflimmer, föredrar 
samtliga respondenter NOAK som förstahandsval. Huvudmotivet för val av NOAK tycks vara 
att behandling med NOAK anses vara mindre komplicerad jämfört med warfarin, att 
terapimonitorering inte var nödvändig och att det fanns mindre risk för interaktioner vid 
användning av NOAK jämfört med warfarin (figur 5). 
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Figur 5. Respondenternas svar på frågan där påståenden för de olika siffrorna är : NOAK är inte 

automatiskt förstahandsval för mig, : Behandling med NOAK är generellt mindre komplicerad än 

behandling med warfarin, : Det är en fördel att slippa tät uppföljning och monitorering av 

patienter, : Det finns lägre risk för interaktioner jämfört med warfarin, : I stort sett är det möjligt 
att använda standarddoseringar med NOAK i motsats till individuella doser vid warfarinbehandling, 

: Annat, specificera: (27 respondenter valde att svara med annat, specificera. 14 av respondenterna 
ansåg att NOAK ger mindre risk för intrakraniella blödningar medan 5 svarade att hänsyn tas till 
myndigheters rekommendationer. En svarade att NOAK går att ges som dosläkemedel och en annan 
respondent menade att kostrestriktioner inte behövdes. Tre svarade att det är patienternas önskemål 
att använda NOAK och tre respondenter tyckte att NOAK var enklare att använda än warfarin). X-

axeln uppger antal respondenter som uppgav alternativ  - . Respondenterna hade möjlighet att 
välja flera alternativ.  

 

 
Även om den stora majoriteten bekräftade sin preferens för NOAK i påståndet; Jag föredrar 
warfarin framför NOAK vid nyinsättning hos patienter med förmaksflimmer, så var ändå 
några av respondenterna eniga i fördelarna med warfarin, nämligen huvudsakligen den goda 
uppföljningen i AK-mottagningarna och det faktum att det finns antidoter att tillgå vid 
överdosering av warfarin (figur 6). 
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Figur 6. Respondenternas svar om att warfarin föredras före NOAK. Följande påståenden: : 

Svarsalternativen nedan är ej relevanta eftersom warfarin inte längre är förstahandsval för mig, : 

Av kostnadsskäl, : Stor och lång erfarenhet av användning, : Väldefinierade terapeutiska 

intervaller, : Mycket bra uppföljning genom AK-mottagningar, : Bättre följsamhet genom 

regelbunden uppföljning i samband med INR-mätningar och kontakt med AK-mottagningar, : 
Terapeutiska kontroller (INR-mätningar) finns lättillgängliga vid alla laboratorier i landet och är 

billiga, : Det finns antidoter för att snabbt kunna reversera effekterna vid överdosering, : Annat, 
specificera: (Ett antal respondenter kommenterade denna fråga; En respondent menade att det är en 
fördel med täta kontroller för patienter som är oroliga, en annan respondent påpekade att warfarin 
inte är ett förstahandsval enligt läkemedelskommittén och att respondenten inte höll med. Sista 
respondenten påstod att warfarin är en oetisk behandling och att andra alternativ hellre väljs). X-

axeln uppger antal respondenter som uppgav alternativ -bland svarskategorierna. 
Respondenterna hade möjlighet att välja flera alternativ. 

4.3.2. Preferenser mellan de olika NOAK preparaten 

Preferenser mellan de olika NOAK-preparaten blev närmare undersökt i frågorna 8-14.  

Vid val av NOAK var många respondenter tydliga med att deras preferens var apixaban, men 
relativt många svarade också att val av NOAK måste individualiseras (figur 7), en 
problemställning som senare tas upp igen när frågorna 9-14 ska besvaras. Ett relativt stort 
antal respondenter ansåg också att det olika NOAK i stort sett var likvärdiga, medan ytterst få 
ville välja edoxaban som förstahandsval, vilket också återspeglas i försäljningssiffror för NOAK 
i Sverige (50). 
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Figur 7. Fråga angående vilket av de 4 NOAK som prefereras i första hand till patienter med 
förmaksflimmer. Stolparna uppger antal svar inom varje kategori. 

En stor majoritet av respondenterna svarade att de inte ville byta från sitt favorit-NOAK-
preparat till andra NOAK även om dessa skulle sänka priset avsevärt och många av 
respondenterna var osäkra hur de skulle agera. Många ville följa landstingets rekommendation 
eller tyckte att den dokumenterade effekten var viktigast (figur 8). 
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Figur 8. Behandlingskostnader. Frågan handlade om pristolerans och prismedvetenhet och hur 
mycket ett alternativt NOAK behöver gå ner i pris för att det ska förskrivas i första hand istället för 
favoriten som respondenten har idag. Åtta av respondenterna kommenterade detta påstående. Fem 
respondenter menade att landstingets rekommendation eller Kloka Listan följs. En respondent tyckte 
att den dokumenterade effekten är viktigast, en annan önskade ett lågprisalternativ med 
administrering en gång/dag. Den sista respondenten påpekade att vissa patienter själva väljer bort 
NOAK på grund av den höga kostnaden. Stolparna uppger antal svar inom varje kategori. 

 

Enkäten undersökte också vilka informations- eller inspirationskällor (”influencers”) läkarna 
hade använt eller påverkats av vid sina val av NOAK som de ansåg var mest lämpliga för sina 
patienter. Reklam spelade en helt underordnad roll, medan terapirekommendationer, råd från 
kollegor och experter sam vetenskaplig litteratur spelade en dominerande roll (figur 9). 
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Figur 9. Informationskällor. Frågan handlade om vilka informationskällor/förbilder 
respondenterna hade använt för sina preferenser vid förskrivningen av NOAK. Respondenterna 

kunde välja mellan följande påståenden: : Reklam, : Terapirekommendationer, : 

Vetenskapliga artiklar, : Råd/föreläsning av kollegor, : Råd från experter inom ämnet, : 

Rekommendationer från myndigheter, : Annat: (Fem av respondenterna inspirerades av 
patientens säkerhet och kvalitet, klinikens rekommendationer, Kloka Listan och NOAK-företags 

föreläsningar). X-axeln uppger antal respondenter som uppgav alternativ -bland 
svarskategorierna. Respondenterna hade möjlighet att välja flera alternativ. 

 

4.3.3. Val mellan NOAK-preparaten utifrån olika kliniska situationer 

 
Frågorna 9-14 i webbenkäten innehöll olika påståenden kring kliniska situationer. Hur skulle 
förskrivarna välja mellan de olika NOAK vid följande situationer och skulle de i någon situation 
föredra warfarin före NOAK. 
 
Vid hög generell blödningsrisk finns bäst dokumentation för användandet av dabigatran i låg 
dos (REF). Dabigatran var också förstahandsval för ett flertal respondenter till denna 
patientgruppen följd av apixaban (tabell 5). 
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Tabell 5. Val av NOAK vid hög blödningsrisk. Påstående: Hos förmaksflimmer-patienter med 
hög generell blödningsrisk, föredrar jag följande NOAK 

 1:a 
handsval 

 

2:a 
handsval 

Jag 
föredrar 
warfarin 

Vet ej Inget svar 

Apixaban 

(Eliquis) 

37,3% 

(N=31) 

24,1% 

(N=20) 

7,2% 

(N=6) 

13,3% 

(N=11) 

18,1% 

(N=15) 

Dabigatran 

(Pradaxa) 

42,2% 

(N=35) 

9,6% 

(N=8) 

2,4% 

(N=2) 

13,3% 

(N=11) 

32,5% 

(N=27) 

Rivaroxaban 

(Xarelto) 

3,6% 

(N=3) 

16,9% 

(N=14) 

3,6% 

(N=3) 

15,7% 

(N=13) 

60,2% 

(N=50) 

Edoxaban 

(Lixiana) 

1,2% 

(N=1) 

14,5% 

(N=12) 

3,6% 

(N=3) 

14,5% 

(N=12) 

66,3% 

(N=55) 

 
 
Vid val av NOAK till patienter med hög risk för gastrointestinala blödningar fanns en relativ 
stor andel respondenter som ville föredra warfarin framför NOAK. I övrigt var det ett flertal 
som förordade apixaban och dabigatran, de två NOAK där det fanns bäst dokumentation för 
säkerhet när det gäller risk för gastrointestinala blödningar. Relativt många respondenter var 
osäkra (tabell 6). 
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Tabell 6. Val av NOAK vid risk för gastrointestinala blödningar. Påstående: Hos 
förmaksflimmer-patienter med specifik hög GI (gastrointestinal)-blödningsrisk föredrar jag 
följande NOAK 

 
1:a 

handsval 
2:a 

handsval 

Jag 
föredrar 
warfarin 

Vet ej Inget svar 

Apixaban 

(Eliquis) 

33,7% 

(N=28) 

18,1% 

(N=15) 

10,8% 

(N=9) 

19,3% 

(N=16) 

18,1% 

(N=15) 

Dabigatran 

(Pradaxa) 

28,9% 

(N=24) 

9,6% 

(N=8) 

2,4% 

(N=2) 

16,9% 

(N=14) 

42,2% 

(N=35) 

Rivaroxaban 

(Xarelto) 

7,2% 

(N=6) 

16,9% 

(N=14) 

2,4% 

(N=2) 

18,1% 

(N=15) 

55,4% 

(N=46) 

Edoxaban 

(Lixiana) 

2,4% 

(N=2) 

8,4% 

(N=7) 

3,6% 

(N=3) 

15,7% 

(N=13) 

69,9% 

(N=58) 

 

Vid dyspepsi förväntades att många skulle undvika dabigatran som kan ge dyspeptiska besvär, 
och att respondenterna ville föredra apixaban, rivaroxaban eller edoxaban. Likaväl var det en 
relativ stor andel respondenter som valde dabigatran (tabell 7). Generellt var osäkerheten vid 
val av mest lämpligt antikoagulantia relativt stort och störst bland frågorna 9-14. 

 
Tabell 7. Val av NOAK vid dyspepsi. Påstående: Hos förmaksflimmer-patienter med 
dyspepsi föredrar jag följande NOAK 

 
1:a 

handsval 
2:a 

handsval 
Jag föredrar 

warfarin 
Vet ej Inget svar 

Apixaban 

(Eliquis) 

50,6% 

(N=42) 

14,5% 

(N=12) 

1,2% 

(N=1) 

25,3% 

(N=21) 

8,4% 

(N=7) 

Dabigatran 

(Pradaxa) 

10,8% 

(N=9) 

9,6% 

(N=8) 

0% 

(N=0) 

24,1% 

(N=20) 

55,4% 

(N=46) 

Rivaroxaban 

(Xarelto) 

9,6% 

(N=8) 

22,9% 

(N=19) 

1,2% 

(N=1) 

26,5% 

(N=22) 

39,8% 

(N=33) 

Edoxaban 

(Lixiana) 

3,6% 

(N=3) 

12,0% 

(N=10) 

0% 

(N=0) 

25,3% 

(N=21) 

59,0% 

(N=49) 
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Större grad av osäkerhet fanns vid val av NOAK till patienter som hade fått ischemisk stroke 
under pågående warfarin-behandling. Både apixaban och dabigatran valdes ofta som 
förstahandspreparat, men många respondenter var osäkra och svarade inte alls eller vet ej 
(tabell 8). 

Tabell 8. Val av NOAK vid uppkomst av ischemisk stroke under warfarin-behandling. 
Påstående: Om en patient får ischemisk stroke under warfarin-behandling, skulle jag mest 
sannolikt byta till: 

 1:a handsval 2:a handsval Vet ej Inget svar 

Apixaban 

(Eliquis) 

41,0% 

(N=34) 

18,1% 

(N=15) 

22,9% 

(N=19) 

18,1% 

(N=15) 

Dabigatran 

(Pradaxa) 

28,9% 

(N=24) 

12,0% 

(N=10) 

18,1% 

(N=15) 

41,0% 

(N=34) 

Rivaroxaban 

(Xarelto) 

6,0% 

(N=5) 

15,7% 

(N=13) 

22,9% 

(N=19) 

55,4% 

(N=46) 

Edoxaban 

(Lixiana) 

4,8% 

(N=4) 

4,8% 

(N=4) 

18,1% 

(N=15) 

72,3% 

(N=60) 

 

För äldre patienter (>80 år) är apixaban ett klart förstahandsval och rivaroxaban 
andrahandsval (tabell 9). 

Tabell 9. Val av NOAK vid hög ålder. Påstående: Hos äldre (80+ år) förmaksflimmer-
patienter föredrar jag följande NOAK 

 1:a 
handsval 

 

2:a 
handsval 

Jag 
föredrar 
warfarin 

Vej ej Inget svar 

Apixaban 

(Eliquis) 

60,2% 

(N=50) 

12,0% 

(N=10) 

1,2% 

(N=1) 

13,3% 

(N=11) 

13,3% 

(N=11) 

Dabigatran 

(Pradaxa) 

15,7% 

(N=13) 

14,5% 

(N=12) 

0% 

(N=0) 

12,0% 

(N=10) 

57,8% 

(N=48) 

Rivaroxaban 

(Xarelto) 

10,8% 

(N=9) 

22,9% 

(N=19) 

0% 

(N=0) 

12,0% 

(N=10) 

54,2% 

(N=45) 

Edoxaban 

(Lixiana) 

3,6% 

(N=3) 

12,0% 

(N=10) 

0% 

(N=0) 

14,5% 

(N=12) 

69,9% 

(N=58) 
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Vid val av NOAK - där det anses vara en fördel att kunna dosera bara en gång dagligen - är 
rivaroxaban förstahandsval (tabell 10). 

 
Tabell 10. Val av NOAK med enkel doseringsregim. Påstående: Vid behandling av patienter 
med förmaksflimmer som önskar dosering en gång dagligen, föredrar jag följande NOAK 

       

 Engångsdosering 
ej relevant, måste 
doseras 2 gånger 

1:a 
handsval 

 

2:a 
handsval 

Jag 
föredrar 
warfarin 

Vej ej Inget 
svar 

Apixaban 
(Eliquis) 

24,1% 
(N=20) 

0% 
(N=0) 

1,2% 
(N=1) 

1,2% 
(N=1) 

8,4% 
(N=7) 

65,1% 
(N=54) 

Dabigatran 
(Pradaxa) 16,9% 

(N=14) 
7,2% 

(N=6) 
4,8% 
(N=4) 

0% 
(N=0) 

7,2% 
(N=6) 

63,9% 
(N=53) 

Rivaroxaban 
(Xarelto) 15,7% 

(N=13) 
51,8% 

(N=43) 
13,3% 
(N=11) 

0% 
(N=0) 

4,8% 
(N=4) 

14,5% 
(N=12) 

Edoxaban 
(Lixiana) 

3,6% 
(N=3) 

19,3% 
(N=16) 

26,5% 
(N=22) 

0% 
(N=0%) 

7,2% 
(N=6) 

43,4% 
(N=36) 

 

4.3.4 Evaluering av grad av enighet och samstämmighet med några påståenden 

 
Grad av enighet, samstämmighet och kongruens i värderingen av respondenterna blev dels 
evaluerad genom visuell inspektion av fördelningen i stapeldiagrammen, dels genom 
evaluering av Likert-skalan och medelvärdet från Likert-skalan för de olika frågorna där 
respondenterna kunde välja på en skala mellan 1 och 7 (tabell 11). Hög grad av enighet och 
samstämmighet (skevfördelning åt vänster) sågs i frågorna 2, 5 och 7-9 i tabell 8. Hög grad av 
samstämmighet, men oenighet i påståenden (skevfördelning åt höger) sågs i frågorna 3 och 
10-12. En mer symmetrisk fördelning och därmed låg grad av samstämmighet sågs i frågorna 
1, 4 och 6. Det kommer tydligt fram att kostnader spelar en underordnad roll vid val av 
antikoagulantiabehandling bland respondenterna, men att kliniska aspekter vid val av 
antikoagulantiabehandling är viktigast. Respondenterna ser inget problem med om NOAK 
skulle ta över hela marknaden, och är heller inte skeptiska till switch från fungerande 
warfarinbehandling till NOAK, eller att det finns risk att expertisen i warfarinbehandling hos 
AK-mottagningar skulle gå förlorad om NOAK skulle bli helt dominerande.  
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Tabell 11. Sammanfattade värden från frågorna i webbenkäten som innehöll svar i form 
av skala 1-7. 

Påstående 

Instäm-mer 

helt (Skala 

1-2) 

Varken eller 

(Skala 3-5) 

Tar helt 

avstånd 

från 

(Skala 6-

7) 

Vet ej Medel-

värde 

från 

Likert-

skala 

1. Generellt tycker jag att det borde finnas 

lättillgängliga labb-prov för terapimonitorering                                                                     

(motsvarande INR-mätningar) för varje NOAK 

 

29% 

(N=24) 

 

39,2% 

(N=32) 

 

26,5% 

(N=22) 

 

6,0% 

(N=5) 

3,63 

2. NOAK har visat sig kunna reducera risken 

för kardiovaskulära händelser mer effektivt än 

warfarin. Jag anser att denna fördelen 

överväger nackdelen med högre 

läkemedelskostnader och fortfarande begränsad 

klinisk erfarenhet 

61,1% 

(N=50) 

25,3% 

(N=21) 

9,6% 

(N=6) 

6,0% 

(N=5) 
2,37 

3. Jag tycker det är problematiskt att många 

svenska patienter med en välfungerande 

warfarin-behandling byter till NOAK                     

12% 

(N=10) 

22,8% 

(N=19) 

59,1% 

(N=49) 

7,2% 

(N=6) 
5,06 

4. Jag tycker att det inte bara är av ondo att 

warfarinbehandling regelbundet måste 

kontrolleras med INR-mätningar, jag tror att 

INR-kontrollerna bidrar till bättre följsamhet 

och ger möjlighet till  

generell rådgivning kring antikoagulations-

behandling 

21,7% 

(N=18) 

45,3% 

(N=45) 

18% 

(N=13) 

6,0% 

(N=5) 
3,63 

5. Jag ser inga problem med att NOAK (på 

indikation icke-valvulärt FF) möjligen tar över 

hela marknaden för orala antikoagulantia   

60,0% 

(N=44) 

33,6% 

(N=28) 

10,8% 

(N=9) 

4,8% 

(N=4) 
2,76 

6. Om NOAK tar över marknaden, kommer 

troligen många AK-mottagningar försvinna 

vilket kan leda till att mycket av expertisen som 

idag finns runt om i landet kan gå förlorad, på 

längre sikt kan detta medföra sämre uppföljning 

av patienterna 

22,8% 

(N=19) 

43,4% 

(N=36) 

27,8% 

(N=23) 

6,0% 

(N=5) 
3,8 

7. Vid val av lämpliga antikoagulantier är det 

mycket viktigt för mig att i tillägg till kliniska 

aspekter ta hänsyn till patientens önskningar / 

preferenser 

60,2% 

(N=50) 

21,7% 

(N=18) 

15,6% 

(N=13) 

2,4% 

(N=2) 
2,67 

8. Jag tycker det att det borde finnas specifika 

antidoter för varje NOAK 

56,3% 

(N=55) 

21,8% 

(N=19) 

10,8% 

(N=9) 

1,2% 

(N=1) 
2,39 

9. NOAK har lägre risk för interaktioner med 

andra läkemedel eller matprodukter än warfarin 

66,2% 

(N=55) 

18% 

(N=15) 

10,8% 

(N=9) 

9,6% 

(N=8) 
2,34 

10. Jag har känt mig pressad till att välja bort 

NOAK av kostnadsskäl pga. landstingets 

ansträngda ekonomi 

3,6% 

(N=3) 

2,4% 

(N=2) 

69% 

(N=57) 

3,6% 

(N=3) 
6,25 

11. Jag förskriver hellre warfarin än NOAK till 

patienter som är lämpliga för behandling med 

vitamin K-antagonister eftersom det kostar 

landstinget mindre pengar, även när man tar 

hänsyn till kostnader i samband med INR-

monitorering 

4,8% 

(N=4) 

13,2% 

(N=11) 

75,9% 

(N=63) 

7,2% 

(N=6) 
5,77 

12. Jag är skeptisk till att nästan alla patienter 

som påbörjar antikoagulationsbehandling för 

strokeprevention vid förmaksflimmer, nuförtiden 

huvudsakligen behandlas med NOAK 

3,6% 

(N=3) 

12% 

(N=10) 

79,5% 

(N=66) 

6,0% 

(N=5) 
5,95 



 23 

4.3.5. Skillnaden i enkätsvaren utifrån professionsgrupper 
Skillnaderna i enkätsvaren mellan läkare och sjuksköterskor undersöktes i frågorna 9-14 där 
första och andra preferens av antikoagulantia vid olika kliniska tillstånd (tabell 12). 
Eventuella skillnader i svarsfrekvensen undersöktes med chi-kvadrat testet. Flertalet frågor 
visade inga statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna, dock observerades 
signifikanta p-värden enbart i fråga 9 (p=0,01) och fråga 13 (p=0,02) (se enkäten i appendix). 
 

 
Tabell 12. Översikt över resultaten från chi-kvadrat testet för skillnader mellan gruppen 
”Läkare” och gruppen ”Sjuksköterskor” 

Fråga 
Resultat från chi-
kvadrat-test (p-värde) 

9: Hos förmaksflimmer-patienter med hög generell 
blödningsrisk, föredrar jag följande NOAK 0,01 

10: Hos förmaksflimmer-patienter med specifik hög GI 
(gastrointestinal)-blödningsrisk föredrar jag följande NOAK 0,18 

11: Hos förmaksflimmer-patienter med dyspepsi föredrar jag 
följande NOAK 0,53 

12: Om en patient får ischemisk stroke under warfarin-
behandling, skulle jag mest sannolikt byta till 0,56 

13: Hos äldre (>80 år) förmaksflimmer-patienter föredrar jag 
följande NOAK 0,02 

14: Vid behandling av patienter med förmaksflimmer som 
önskar dosering en gång dagligen, föredrar jag följande NOAK 0,52 

 

 

Skillnader i enkätsvaren mellan de två regionerna med högst svarsfrekvens (Region 1: Skåne 

och Region 2: Örebro, Västmanland, Gävleborg, Dalarna, Södermanland och Uppsala) 

undersöktes för frågorna 8-14 (se appendix) för att se om det fanns skillnad i preferens mellan 

regionerna. Hälften av frågorna (8, 9 & 11) visade signifikanta p-värden (tabell 13). 
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Tabell 13. Översikt över resultaten från chi-kvadrat testet för skillnader mellan regionerna: 
Region 1: Skåne och Region 2: Örebro, Västmanland, Gävleborg, Dalarna, Södermanland och 
Uppsala 

Fråga 
Resultat från chi-
kvadrat-test (p-värde) 

8. Bland de fyra NOAK som finns tillgängliga i Sverige, väljer 
jag i första hand 
 

0,01 
 

9: Hos förmaksflimmer-patienter med hög generell 
blödningsrisk, föredrar jag följande NOAK 0,002 

 

10: Hos förmaksflimmer-patienter med specifik hög GI 
(gastrointestinal)-blödningsrisk föredrar jag följande NOAK 

0,17 
 

11: Hos förmaksflimmer-patienter med dyspepsi föredrar jag 
följande NOAK 

0,04 
 

12: Om en patient får ischemisk stroke under warfarin-
behandling, skulle jag mest sannolikt byta till 

0,27 
 

13: Hos äldre (80+ år) förmaksflimmer-patienter föredrar jag 
följande NOAK 0,27 

 

14: Vid behandling av patienter med förmaksflimmer som 
önskar dosering en gång dagligen, föredrar jag följande NOAK 

0,33 
 

 

 

4.3.6. Farhågor kring framtida uppföljning av patienter i behov av 

antikoagulationsbehandling i Sverige. 
 

I webbenkäten ställdes ett antal frågor kring farhågor om att warfarinbehandling eventuellt 
med tiden kommer försvinna. I tabell 11 presenteras dessa frågor. Frågorna 3-6 och 11 berör 
farhågor kring warfarinbehandling (tabell 11). Det fanns en stor grad av samstämmighet i att 
respondenterna ansåg det som oproblematiskt om NOAK skulle ta över hela 
antikoagulantiamarknaden.  
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5. DISKUSSION 

Det föreliggande studien utfördes under ett jubileumsår. Det hade gått 10 år sedan 
introduktion av NOAK i Sverige. Läkartidningen utgav 3:e december ett eget temahäfte om 
NOAK: NOAK – 10 år i Sverige (51) och det arrangerades ett stort symposium av 
Läkartidningen med samma tema under eftermiddagen den 5:e december 2018 i Stockholm 
(52).  
Uppmärksamheten kring NOAK var alltså stor och enkäten kom i rätt tid. Detta kan vara en 
förklaring att svarsfrekvensen med 83 fullständig besvarade enkäter var relativt stor. Det finns 
en generell ”enkättrötthet” i Sverige (53), speciellt när det gäller deltagande i studier där man 
inte kan erbjuda någon form för kompensation för insatsen. En annan förklaring kan möjligen 
vara att enkätundersökningen utfördes som en elektronisk webbenkät och kunde besvaras 
direkt utan att en papperskopia behövde skickas med posten (54).  
 
Detta arbete hade som syfte att undersöka faktorer som har betydelse för val och preferenser 
mellan NOAK och warfarin på den ena sidan och val av NOAK sinsemellan på den andra sidan. 
Arbetet handlade också om val av antikoagulantia i olika kliniska situationer och visioner för 
framtidens behandling och uppföljning av patienter som är i behov av 
antikoagulantiabehandling. 
I stort sett registrerades en hög grad av konformitet i svaren och att myndigheternas 
rekommendationer följs. Det var en överraskning att 100% av deltagarna i första hand valde 
NOAK som strokeprofylax vid förmaksflimmer. De viktigaste faktorerna som tycks påverka val 
av NOAK var terapirekommendationer, råd från experter och vetenskapliga artiklar följt av 
råd/föreläsning från kollegor och myndigheters rekommendationer.  
 
Anledning till att NOAK föredras som antikoagulans vid förmaksflimmer och inte warfarin, 
förefaller primärt vara relaterad till praktiska fördelar, nämligen att behandlingen med NOAK 
ansågs generellt vara mindre komplicerad jämfört med warfarinbehandling. Att slippa täta 
uppföljningar och monitorering av INR anfördes som den största fördelen av NOAK, men även 
att risken för intracerebrala blödningar är lägre jämfört med warfarin. Att warfarin inte var 
förstahandsval, visades tydligt vid alla frågor där warfarin kunde väljas som ett av alternativ. 
Skälet för den 100 procentiga preferensen för NOAK är troligen att det anses vara oetiskt att 
inte välja en behandling som är lättare att genomföra, har logistiska fördelar och som är 
behäftad med lägre biverkningsrisk. Dessutom rekommenderas NOAK som förstahandsval för 
strokeprofylax vid förmaksflimmer av myndigheterna i Sverige (55).  

5.1 Metoddiskussion 
Anledningen till att enkätstudie utfördes och inte intervjustudie var för att enkätstudier är 
lättare att genomföra, mindre tidskrävande och mer effektiva (56). Med enkätstudie kan man 
nå ut till läkare i hela landet medan intervjustudier ofta blir väldigt geografiskt begränsade (ex 
där man är bosatt). Resultaten från enkätstudier har större chans att kunna generaliseras när 
studien är klar.  
 
Urvalet av respondenter åstadkoms genom att ta kontakt med två läkare på tre olika 
avdelningar (Kardiologiavdelningen, Internmedicinska avdelningen och akuten) vid SUS i 
Malmö. En koordinator i Malmö skickade ut enkäten till AK-mottagningar runt om i landet. 
Detta framgångssättet innebär en risk för bias i urvalet av respondenter och kan påverka 
generaliserbarheten och reproducerbarheten av resultaten. 
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5.1.1 Intern validitet 

Den interna validiteten innebär hur trovärdig studien är, dvs. att studien kan mäta eller ge svar 
på de frågor som vill undersökas på ett tillförlitligt sätt. Den interna validiteten i 
undersökningen kan anses som hög eftersom enkätfrågorna som ingick i webbenkäten var väl 
genomarbetade och omfattade viktiga och relevanta frågeställningar. Dessutom utfördes ett 
pilottest av en läkare som återkopplade synpunkter på frågorna och ungefärlig tidsåtgång för 
att besvara enkäten. Därutöver granskades enkätfrågorna av en pilotgrupp i Umeå, bestående 
av kompetenta universitetsanställda, som också gav återkoppling och synpunkter kring 
enkäten vilket resulterade i en optimering av utformning av enkäten innan den skickades till 
de aktuella respondenterna.  

5.1.2. Extern validitet 

Extern validitet handlar om i vilken grad man kan generalisera resultaten från en studie. Totalt 
inkom 83 svar vilket kan ses som en hög siffra för en enkätstudie som utfördes inom ramen av 
ett masterarbete med de resurser som fanns att tillgå. Enkätstudier har vanligtvis låg 
svarsfrekvens, speciellt om det inte erbjuds någon ekonomisk kompensation eller andra 
former för incitament (54,57), men i den föreliggande studie uppnåddes en relativ hög 
svarsfrekvens utan ”incitament”. Dock fick alla deltagarna erbjudande om att få en kopia av 
masterarbetet när det var godkänt. Den relativt höga svarsfrekvensen kan också bero på att 
ansvariga läkare för avdelningarna skickade ut enkäten till sin personal där de blev personligt 
ombedda att besvara webbenkäten som skulle ta 10-15 minuter. Personlig kontakt är ett sätt 
att höja svarsfrekvensen (54). Enkätsvaren präglades av hög grad av konsensus vilket kan vara 
ett tecken på hög intern validitet.  

Enligt den styrkeberäkning som gjordes innan enkätundersökningen påbörjades, skulle 62 
deltagare vara tillräckliga för att kunna uppnå statistiskt signifikanta svar vid en på förhand 
uppskattad skillnad mellan två professionsgrupper på 30%. Ursprungligen planerades att 
jämföra läkare med läkemedelsrepresentanter. Dock svarade bara två 
läkemedelrepresentanter. Däremot var det totalt 70 läkare som besvarade enkäten och 11 
sjuksköterskor, varför dessa grupper jämfördes i slutändan. I styrkeberäkningen antogs att 
grupperna som skulle jämföras var lika stora, men det kravet kunde inte uppfyllas 
retrospektivt. Det är därför en fördel att det inkom ett större antal svar än vad som 
uppskattades nödvändigt i samband med styrkeberäkningen. Med tanke på hur många läkare 
i Sverige som är involverade i förskrivning av antikoagulantia och uppföljning av patienter med 
förmaksflimmer, så är 70 läkare ett lågt antal som möjligen inte är helt representativt för hela 
läkarkåren (det finns 2403 läkare bara inom kardiologi och internmedicinska specialister) i 
Sverige som förskriver NOAK (58). Dessutom kom 41 av 83 svar kom från Region Skåne vilket 
indikerar att den geografiska representativiteten av den undersökta populationen var ojämn. 
Därutöver jobbade 41 av respondenterna inom akademiska sjukhus och det är därför osäkert 
om studieresultatet kan extrapoleras till hela Sverige (58). En traditionell bortfallsanalys var 
inte heller möjligt eftersom enkäten blev distribuerad via centrala kontaktpersoner och därför 
kunde inte information inhämtas från de personer som fick förfrågan att delta i studien men 
av olika orsaker valde att tacka nej. För att få en högre svarsfrekvens kunde svarstiden ha 
förlängts och flera påminnelser skickats ut, men detta var ej möjligt på grund av den 
begränsade tiden avsatt för arbetet. Ett sätt att styrka generaliserbarheten av studieresultatet 
skulle kunna vara att efter avslutad webbenkät slumpmässigt ringa upp 70 förskrivare som inte 
hade medverkat i webbenkäten och be om att svara på webbenkäten muntligt. Denna 
proceduren kunde ha fungerat som ett surrogat för en bortfallsanalys. I fall man hade fått 
liknande resultatet som i webbenkätundersökningen, skulle det styrka antagningen att 
resultaten kan generaliseras till hela landet (59). De flesta förskrivare utgår ifrån respektive 
landstings egna regler och rekommendationer varför det kan finnas en viss risk för 
snedvridning av resultatet med tanke på att nästan hälften av svaren var från samma region. 
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Däremot har förskrivning av NOAK som strokeprofylax ökat och standardiserats i hela landet 
under de senare åren (60) och svar har inkommit från läkare i alla storregioner, från olika 
sjukhus, AK-mottagningar och vårdcentraler i den föreliggande studien, varför stora skillnader 
mellan regionerna inte längre förväntas. Den genomsnittliga yrkeserfarenheten var 
dessutom10-20 år och därför kan det antas att det var kunniga läkare med stor yrkeserfarenhet 
som besvarade enkäten vilket styrker den interna och externa validiteten i resultaten från den 
föreliggandestudien. 

5.1.3 Reliabilitet 

Reliabiliteten uppger hur pålitligt mätinstrumentet som användes var, det vill säga hur pålitlig 
enkäten var. Frågorna utformades med hjälp av Socialstyrelsens rekommendationer, utifrån 
egna reflektioner i samverkan med handledaren och hans erfarenheter samt även utifrån 
ekonomiska perspektiv kring NOAK och warfarin förskrivning. Enligt pilotläkaren och 
pilotgrupp från Umeå ansågs enkäten vara väldigt bra utformad med tydliga och relevanta 
frågor till ämnet vilket stärker reliabiliteten av enkäten. För att öka pålitligheten av enkäten 
och resultat, kunde enkäten ha skickats ut igen efter exempelvis 3–6 månader till samma grupp 
av respondenter som tidigare medverkat i webbenkäten, som en kontroll för 
reproducerbarheten. Detta hade stärkt reliabiliteten av studien men som tidigare nämnt var 
tiden begränsad. Att svara på alla frågor var obligatorisk för att komma vidare i enkäten. Därför 
mottogs inga ofullständigt ifyllde enkäter, men för alla frågor fanns det möjlighet att skriva 
fritextkommentarer. Det framkom inga kommentarer som antydde att frågorna var otydligt 
utformade. Tre läkare kryssade dock för alternativet ”NOAK är inte automatiskt 
förstahandsval för mig”, som i viss mån motsäger huvudbudskapet att alla respondenterna 
hade NOAK som förstaval. Troligen ville läkarna uttrycka att det finns undantag från regeln, t 
ex. speciella indikationsställningar, hypersensitivitet etc. Detta tyder på att 100% preferens för 
NOAK kan vara en sanning med modifikationer och att det möjligen skulle ha kommit tydligare 
fram att enkäten endast omfattade indikationen icke-valvulärt förmaksflimmer.  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Val mellan NOAK och warfarin 

Det var tydligt att NOAK väljs i första hand som strokeprevention vid förmaksflimmer. Detta 
visades i första frågan i enkäten där samtliga 83 respondenter, dvs 100%, svarade att NOAK 
var deras förstahandsval. Huvudmotivation var enkelheten i användning och mindre behov för 
regelbundna kontroller, dock har i andra länder en hög blödningsrisk och risk för ischemisk 
stroke styrt behandling mot warfarin (61). Bland respondenterna i Sverige anförs däremot 
lägre risk för intrakraniella blödningar som ett viktigt argument för val av NOAK (figur 4). När 
det gäller interaktionsrisk var många respondenter (66,2%) eniga i att den var betydligt lägre 
för NOAK jämfört med warfarin.  
 
Det är tydligt att ekonomiska faktorer inte spelar en avgörande roll kring val mellan NOAK och 
warfarin. Totalt 57 respondenter (69%) tog helt avstånd från att de påverkats av kostnaden vid 
val av antikoagulantia vilket betyder att de flesta troligtvis bortser från att NOAK är ett dyrare 
alternativ för samhället när enbart fokus ligger på läkemedelskostnader. Undersökningar från 
Sverige tyder på att tilläggskostnaden per vunnet kvalitetsjusterat år (QALY) vid behandling 
med apixaban var relativt låg och väl inom betalningsviljan (62). När det gäller frågan om hur 
många procentenheter ett NOAK behöver gå ner i pris för att förskrivare skulle ”switcha” till 
billigare preparat fanns ett klart flertal (59%) av respondenterna som svarade att NOAK väljs 
enbart utefter den givna kliniska situationen och det som passar patienten bäst oavsett pris, 
medan 20,5% svarade ”vet ej”. Detta kan betyda att det finns en tydlig patientfokus och en låg 
grad av prismedvetenhet om vad de olika NOAK kostar samhället i stort. Troligen är få läkare 
medvetna om att totalkostnaden för NOAK inom de närmaste åren kan stiga till upp till 2 
miljarder kronor per år, vilket motsvarar cirka 8% av den totala läkemedelsförsäljningen och 
att det kan medföra en stor risk för undanträngningseffekter av andra viktiga läkemedel (63).  
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100% av respondenterna svarade att NOAK var förstahandsval vid förmaksflimmer vilket tyder 
på hög grad av följsamhet vad gäller rekommendation av myndigheter och övrig litteratur. 
Resultatet var lite förvånande med tanke att många patienter som behandlas med 
antikoagulantia tillhör gruppen ”äldre äldre” (>80 år)(64). Effektduration till NOAK är 
generellt kort och ställer höga krav till följsamhet. Samtidigt saknar tre av fyra NOAK antidot. 
Nämnda orsaker förväntades egentligen skulle leda till att warfarin borde föredras i gruppen 
”äldre äldre” och att i det minsta några av respondenterna skulle ha valt warfarin till denna 
gruppen. NOAK är i jämförelse med warfarin fortfarande relativt obeprövat hos äldre patienter 
som är 80+ år, eller är multisjuka. Trots att det finns väldigt få studier att stödja sig till, 
används NOAK hos äldre patienter och multisjuka och allra senaste data från Taiwan bekräftar 
att NOAK kan användas med fördel (lägre risk för intrakraniella blödningar) även hos personer 
äldre än 90 år (65). I samma studie var warfarin-användning associerad med lägre risk för 
ischemisk stroke.  

 

5.2.2. Val mellan olika NOAK 
Faktorer som påverkar val mellan NOAK var terapirekommendationer, råd från experter och 
vetenskapliga artiklar följt av råd/föreläsningar från kollegor och myndigheters 
rekommendationer (66). Respondenterna väljer även NOAK utifrån specifika kliniska 
situationer (frågorna 9-14). I litteraturen anförs förslag för individualiserat val av NOAK 
utifrån klinisk problemställning (61,67,68) och ett stort antal respondenter svarade i enlighet 
med rekommendationer som återfinns i litteraturen (tabellerna 5-10). 

Fråga 9 handlade om vilket NOAK som väljs hos patienter med generell blödningsrisk 
(tabell 5), där förstahandsval och andrahandsval skulle kryssas för, varpå en stor del av 
respondenterna (>50%) svarade apixaban och dabigatran. ”Vet ej”/”inget svar” valdes av 
många deltagare i alla 6 frågor vilket kan tyda på en relativ stor grad av osäkerhet bland dessa 
respondenterna. Vid närmare analys framkom det att det var främst sjuksköterskor som hade 
valt alternativet ”Vet ej/inget svar”. Även chi-kvadrat testet visade på statistiskt signifikanta 
skillnader mellan gruppen av läkare och sjuksköterska (p=0,01). Retrospektivt är detta 
förståelig eftersom sjuksköterskor i normalfallet inte är involverade i initiering av 
antikoagulantiabehandlingen och val mellan preparaten i förskrivningsögonblicket.  
  I fråga 10 (tabell 6) tillfrågades respondenterna vilket NOAK som väljs hos 
patienter med hög risk för GI-blödningar och även här anförde de flesta respondenterna 
apixaban och dabigatran som förstahandsval. Dabigatran är dock inte rekommenderat för 
patienter med hög risk för GI-blödningar (14). Trots detta var det nästan 1/3 som svarade 
dabigatran, möjligtvis för att det finns en specifik antidot för dabigatran på marknaden. I chi-
kvadrattestet visades inga statistiska signifikanta skillnader mellan gruppen av läkare och 
sjuksköterskor (p=0,18). Detta tyder på att sjuksköterskorna tycks ha relativ stor kunskap 
kring val av NOAK vid GI-blödningar.  

Fråga 11 undersökte vilket NOAK som föredras vid dyspeptiska besvär. Även här valde 
de flesta respondenterna apixaban som förstahandspreparat. En liten andel valde dabigatran 
(9 respondenter) i stället, även om dabigatran, jämfört med andra NOAK har en större 
dyspepsirisk. Detta orsakas troligen av vinsyra som kapseln innehåller för att sänka pH och 
förbättra biotillgängligheten (22). Statistiskt signifikanta skillnader i värderingen mellan 
läkarna och sjuksköterskorna kunde inte konstateras (tabell 7).  
Fråga 12 berörde vilket NOAK som väljs om en warfarin-behandlad patient får ischemisk 
stroke på vilken mer än hälften av respondenterna valde apixaban och dabigatran som 
förstahandsval (tabell 8). Dabigatran skulle ha valts som förstahands-NOAK eftersom det finns 
bäst dokumentation för effektivitet av dabigatran att förhindra ischemisk stroke (67).  

Fråga 13 undersökte vilket NOAK som väljs hos 80+ patienter och en stor del av 
respondenterna svarade apixaban, vilket anses vara det NOAK med lägst blödningsrisk (67). 
Många svarade ”Vet ej/inget svar” vilket kan tyda på en osäkerhet hos patienterna kring främst 
andrahandsvalet (tabell 9). Chi-kvadrattestet visade en statistisk signifikans mellan läkare och 
sjuksköterskor (p=0,02) vilket troligen beror på att sjuksköterskor i större grad svarade ”vet 
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ej”, antagligen på grund av att de inte är involverade i den primära förskrivningen av 
läkemedlet.  

Sista frågan handlade om vilket NOAK som föredras hos patienter som vill 
administrera läkemedlet en gång per dag (tabell 10). Flertalet respondenter valde rivaroxaban 
och edoxaban som förstahandsval, och det är enbart rivaroxaban och edoxaban som kan 
doseras en gång dagligen vid denna indikation. Detta tyder på att det finns god detaljkunskap 
på doseringsintervallet för NOAK och är i samsvar med litteraturen (67). Chi-kvadrattestet 
visade ingen statistiskt signifikanta skillnader mellan läkare och sjuksköterskor (p=0,52) 
(tabell 12).  
 
Sammantaget har det kommit många fler svar om val av dabigatran än förväntat utifrån 
försäljningsstatistiken (50) och kan indikera att det presenterade materialet i det föreliggande 
arbete inte är helt representativt för förhållanden i Sverige som helhet.  

Preferensen av apixaban bland respondenterna var hög i alla frågor 9-14 vilket samstämmer 
med Kloka Listans där apixaban är första hands rekommendation vid förmaksflimmer(14). 
Socialstyrelsens rekommendationer anser att de fyra NOAK preparat som finns på marknaden 
idag är likvärdiga (66). Socialstyrelsens rekommendationer som anser att de olika NOAK är 
likvärdiga avviker således från Stockholm Läns Läkemedelskommittés råd. Tyvärr finn inga 
head-to-head studier att tillgå som skulle möjliggöra en direkt jämförelse mellan de olika 
NOAK preparaten. Studier som finns i dagsläget jämför respektive NOAK preparat med 
warfarin och inte mellan NOAK. Alla jämförelser av relativ effektivitet och säkerhet mellan 
NOAK blir därmed indirekta med de begränsningar detta innebär (69). Det är svårt att förklara 
varför så många läkare föredrar apixaban i så stor utsträckning jämfört med de tre andra 
NOAK preparaten; det är kanske också en fråga om en väldigt lyckad marknadsföring från 
företagets sida utöver den evidensen som har presenterats i kliniska studier. Ideellt sett borde 
head-to-head studier baserad på samma patientmaterial genomföras. Antagligen ville man 
dock behöva inkludera extremt stora patientpopulationer för att eventuellt kunna påvisa 
statistiskt signifikanta skillnader mellan NOAK (eftersom absoluta skillnader förväntas vara 
små). Det är tveksamt om sådana randomiserade jämförande kliniska interventionsstudier 
någon gång kommer att genomföras. Registerstudier däremot kan möjligen bidra till att ge ett 
visst stöd för rationella val mellan NOAK i framtiden. Det som kanske var ännu mer 
förvånande var den höga toleransen för fiktiva prisskillnader, eller rättare sagt låg grad av 
prismedvetenhet och oviljan att byta preparat. Även om konkurrerande NOAK skulle vara 
>50% billigare än apixaban var det bara ett fåtal läkare som var villiga att byta NOAK. Flertalet 
valde NOAK utifrån vad man ansåg passade bäst för patienten i en given klinisk situation (figur 
7). 

Det har redan gått 10 år sedan NOAK introducerades på marknaden. Patentet för dabigatran 
kommer att gå ut inom en snar framtid eller har redan gått ut i ett antal länder (70). Detta kan 
på sikt skapa prispress på marknaden som är önskvärd eftersom det idag inte finns några 
prisskillnader alls mellan NOAK. Socialstyrelsen prognostiserar att de årliga samlade 
kostnaderna för NOAK kommer att hamna på en stabil nivå på närmare 2 miljarder kronor 
året 2020 (63). Detta förefaller vara en oproportionellt stor andel av den totala 
subventionerade läkemedelsförsäljningen. Det hade varit en fördel med ökad konkurrens och 
prisdynamik på denna marknaden även om NOAK troligtvis åstadkommer stora 
besparingseffekter för samhället när man har vägt in allting då mortalitet, strokeincidensen 
och sjukhusinläggningar minskar (71). 

5.2.3. Skillnader mellan yrkesgrupperna och regionerna 
Det föreliggande arbetet undersökte också om det fanns skillnader mellan yrkesgrupper. 
Gruppen ”läkare” och gruppen ”sjuksköterskor” var tillräckligt stora för att kunna göra 
meningsfulla statistiska analyser. Gruppskillnader blev analyserade i frågorna 9-14 (tabell 12) 
med hjälp av chi-kvadrat testet. Förvånansvärt få statistiskt signifikanta skillnader sågs mellan 
läkarna och sjuksköterskorna. Detta tyder på en hög grad av samstämmighet och kunskapsnivå 
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kring frågor om val av antikoagulantia även hos sjuksköterskor som anses jobba mer praktiskt 
med uppföljning och monitorering av patienterna. Tyvärr var gruppen ”sjuksköterskor” 
relativt liten och inte i paritet med läkargruppen.  
Ytterligare en jämförelse beräknades mellan de två regionerna med flest svar. Region 1: Skåne 
och Region 2: Örebro, Västmanland, Gävleborg, Dalarna, Södermanland och Uppsala. 
Frågorna som analyserades var frågorna 8-14 (tabell 13) med hjälp av chi-kvadrat test i Excel. 
Det observerades statistiskt signifikanta skillnader mellan regionerna i tre av frågorna. Dessa 
frågorna handlade om preferens vid val av preparat i olika kliniska situationer, och här fanns 
skillnader i terapitraditioner mellan regionerna. Fyra frågor visade på hög samstämmighet 
mellan regionerna.  

5.2.4 Samstämmighet mellan respondenterna 
För att undersöka samstämmighet bland respondenterna användes Likert-skala där 
medelvärden räknades ut och stolpdiagram lästes av. Totalt innehöll webbenkäten 12 frågor 
där svar skulle återges från skala 1-7. Ett medelvärde närmare 1 antydde hög grad av 
samstämmighet och enighet i påståendet. Ett medelvärde närmare 7 representerade också hög 
grad av samstämmighet, men att respondenterna var oeniga i påståendet. Ett medelvärde 
mellan 3 och 4 indikerade låg grad av samstämmighet. Resultaten från frågorna visas i tabell 
11. Samma ordning på svarsalternativ är viktigt eftersom respondenten memorerar första 
frågan som ställs med skala 1-7 och går i enlighet med den i resterande svar.  
 
I frågorna 3-6 och 11 togs det upp farhågor kring framtida uppföljning av patienter i behov av 
antikoagulationsbehandling i Sverige. Det var bara ett fåtal som var oroade över att en stor 
majoritet patienter förskrivs NOAK i förstahand och att även patienter med en välfungerande 
warfarin-behandling ”switchar” över till NOAK. Troligtvis är den primära anledningen, ur 
patientens perspektiv, att det är lättare och mer praktiskt att använda NOAK eftersom färre 
terapimonitoreringar krävs och sjukhusbesöken blir kan reduceras. Ur en förskrivares 
perspektiv är NOAK enklare att förskriva för att det är lätt att estimera när patienten når 
terapeutiska nivåer medan det ofta ta flera dagar vid warfarin-behandlingen innan man 
uppnår terapeutiska INR- nivåer. Att ställa in en patient på warfarin är rätt och slätt mindre 
förutsägbart, tar längre tid och kräver större resurser än en uppstart med NOAK.  

5.2.5. Styrkor och svagheter i arbetet 

5.2.5.1. Svagheter 

En svaghet i arbetet är att webbenkäten distribuerades via nyckelpersoner till respondenterna. 
Detta ledde till att det var svårt att få en översikt över hur många personer som bjöds in och 
hur stor andel faktiskt svarade på enkäten. På grund av detta kunde en bortfallsanalys inte 
utföras, en analys som hade kunnat styrka den externa validiteten i studien. En stor del av 
respondenterna har varit yrkesverksamma i mer än 20 år och det fanns en överrepresentation 
av universitetssjukhus som arbetsplats för respondenterna. Man kan anta att dessa 
respondenter möjligen var bättre insatt i antikoagulationsbehandling än genomsnittet i 
Sverige. Resultaten från detta arbetet är således inte nödvändigtvis representativa för hela 
läkarkåren i Sverige.  
 

5.2.5.2. Styrkor 

Att studien utfördes i form av en webbenkät kan ha bidragit till den relativ stora 
svarsfrekvensen, bland annat för att enkäten och enkätsvaren inte behövde postas utan 
respondenterna kunde bara motta och skicka tillbaka enkäten genom ett enkelt klick. 
Respondenterna kunde vara helt anonyma och behövde inte känna press i samband med 
utfyllning av enkäten. Dessutom kunde enkäten täcka in många aspekter av 
antikoagulationsbehandlingen utan att ta för lång tid. Utöver det kunde resultaten 
sammanställas under relativt kort tid och delar av analysen kunde automatiseras. Allt i allt är 
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webbenkäter alltså relativt lite resurskrävande och det största tidsbehovet uppstår i samband 
med sammanställning och formulering av frågorna.  

 

5.2.6. Framtidsvisoner och farhågor 

 
Respondenterna verkade vara relativt obekymrade och indifferenta när det gäller risker i 
samband med möjliga nedläggningar av AK-mottagningar och att bred kompetens inom 
antikoagulationsbehandling kan gå förlorad (tabell 11). Även i framtiden kommer det att finnas 
patienter med speciella indikationer för antikoagulationsbehandling där det ännu finns enbart 
indikation för warfarin-behandling och där warfarin fortfarande ges som förstahandsterapi 
(72). Det behövs även i framtiden hög kompetens inom antikoagulationsbehandling med 
vitamin K antagonister. Det är inte säkert att denna kompetensen kan upprätthållas när den 
totala förskrivningen av warfarin går dramatiskt ned.  
 
Respondenterna verkade inte vara oroliga inför framtiden vad gäller behandling av just 
förmaksflimmer med NOAK. Att warfarin troligtvis kommer sluta användas på denna 
indikationen var inte många bekymrade över eftersom det fortfarande finns andra indikationer 
där enbart warfarin är indicerad som oral antikoagulantia (72).  

6. SLUTSATS  

Det fanns stor grad av samstämmighet mellan respondenterna, och även mellan de olika 
yrkeskategorierna, att välja NOAK framför warfarin som strokeprofylax vid icke-valvulärt 
förmaksflimmer, huvudsakligen för att behandlingen är enklare att genomföra och för att 
risken för intrakraniella blödningar är lägre. Bland NOAK gavs oftast preferens till apixaban 
även om mer differentierade val gjordes vid specifika kliniska problemställningar. Dabigatran 
valdes i större omfång än förväntat utifrån aktuell försäljningsstatistik i Sverige, möjligen på 
grund av att det finns en specifik antidot, vilket en del respondenter lagde stor vikt vid. Ett 
överraskande resultat av studien var att kunskapsskillnaderna mellan yrkesgrupperna ”läkare” 
och ”sjuksköterskor” var relativt små. Arbetet avslöjade en förvånansvärd låg grad av 
kostnadsmedvetenhet och låg grad av oro vilka eventuella negativa effekter en mer eller mindre 
total övergång till NOAK skulle kunna ha för den generelle kvalitén av 
antikoagulationsbehandlingen i Sverige och särskilt warfarinbehandingen. Detta bör följas 
upp noggrant i framtiden.  

 

7. TACK 

I första hand skulle jag vilja säga stort tack till min obeskrivligt hjälpsamma och kompetenta 
handledare Jörn Schneede som kommit med många goda råd, värdefulla observationer och för 
att du gjort det möjligt för mig att skriva detta arbete.  
 
Tack till de läkare/koordinator som hjälpte mig med granskning av enkäten och utskick av mail 
med webbenkäten till alla respondenter. Tack till alla respondenter som tog sin tid att besvara 
enkäten och gjorde det möjligt för mig att fullfölja arbetet. Tack för allt stöd från familj, 
pojkvän och vänner under min studietid.  
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APPENDIX A 

Följebrev: 

 
Nyckelpersonerna som hjälpte till med att distribuera webbenkäten skickade mailet nedan 
till respondenterna; 
 
Hej 
 
Mitt namn är Emina Curic och jag läser termin 9 på apotekarprogrammet vid Umeå 
Universitet. Jag skriver just nu mitt examensarbete om: NOAK eller warfarin – en 
webbenkätstudie om val mellan antikoagulantia. Handledare för projektet är Jörn Schneede, 
(universitetslektor/överläkare vid instutionen för farmakologi och klinsk neurovetenskap vid 
Umeå Universitet) jorn.schneede@umu.se. 
 
Syftet med webbenkätstudien är att undersöka vilka faktorer som har betydelse vid val av oral 
antikoagulationsbehandling, dels vid valet mellan warfarin och NOAK samt vid valet mellan 
de olika NOAK-läkemedlen. Sverige har ett av världens bästa uppföljningssystem för patienter 
som behandlas med vitamin K antagonisten warfarin och patienterna är mycket 
välkontrollerade. Trots att läkemedelskostnader för NOAK är betydligt högre, har 
förskrivningen av NOAK under de senaste åren ökat avsevärt på bekostnad av warfarin. 
Majoriteten av patienter som idag påbörjar behandling med antikoagulantia förskrivs NOAK.  
 
Jag skulle uppskatta om du kunde avsätta ca 15 minuter av din tid för att besvara min enkät. 
Webbenkäten består av 28 korta kryssfrågor och är anonym. Jag hoppas att mitt arbete kan 
skapa en klarare bild, varför läkare, annan hälsopersonal och läkemedelsrepresentanter ger 
preferens till NOAK trots att behandlingen är dyrare och kliniska erfarenheten med NOAK 
fortfarande är relativt begränsad. 
 
Om Du är intresserad av att läsa mitt arbete när det är färdigt – oberoende av om du deltar i 
enkäten eller ej -  kan det godkända arbetet läsas (från och med april 2019) 
på http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=5136. Om ni inte hittar arbetet där, 
är ni välkomna att maila mig på: eminacuric@live.se så ser jag till att en kopia skickas till din 
mail när mitt masterarbete är godkänt. 
 
Observera att enkäten består av 4 sidor, när alla frågor på aktuell sida besvarats, tryck: 
”Nästa sida”. Man kan även gå tillbaka genom att trycka ”Föregående sida” om man vill 
ändra sitt svar. På sista sidan av enkäten finns endast alternativet ”Lämna in” vilket innebär 
att du inte längre kan göra ändringar. 
 
  
Länk till enkäten: 

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=118307  
 

  

mailto:jorn.schneede@umu.se
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=5136
mailto:eminacuric@live.se
https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=118307
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APPENDIX B 

Enkätfrågor: 

 
Överordnade kriterier vid val av antikoagulantia vid förmaksflimmer 
 
1. Generellt, vid nyinsättning av antikoagulantia, som stroke-profylax vid 
förmaksflimmer skulle jag - där det är möjligt - i första hand välja 

- Warfarin 
- NOAK 
- ASA 

 
2. Jag föredrar NOAK framför warfarin vid nyinsättning av 
antikoagulantiabehandling hos patienter med förmaksflimmer för jag anser att 

- NOAK är inte automatiskt förstahandsval för mig 
- Behandling med NOAK är generellt mindre komplicerad än behandling med warfarin 
- Det är en fördel att slippa tät uppföljning och monitorering av patienter 
- Det finns lägre risk för interaktioner jämfört med warfarin 
- I stort sett är det möjligt att använda standarddoseringar med NOAK i motsats till 

individuella doser vid warfarinbehandling 
- Annat, specificera:  

 
3. Jag föredrar Warfarin framför NOAK vid nyinsättning hos patienter med 
förmaksflimmer 

- Svarsalternativen nedan är ej relevanta eftersom warfarin inte längre är förstahandsval 
för mig 

- Av kostnadsskäl 
- Stor och lång erfarenhet av användning 
- Väldefinierade terapeutiska intervaller 
- Mycket bra uppföljning genom AK-mottagningar 
- Bättre följsamhet genom regelbunden uppföljning i samband med INR-mätningar och 

- kontakt med AK-mottagningar 
- Terapeutiska kontroller (INR-mätningar) finns lättillgängliga vid alla laboratorier i 

landet och är billiga 
- Det finns antidoter för att snabbt att kunna reversera effekterna vid överdosering 
- Annat, specificera:  
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4. Vid val av lämpliga antikoagulantier är det mycket viktigt för mig att i tillägg 
till kliniska aspekter ta hänsyn till patientens önskningar / preferenser 
Placera ditt svar på en skala 1-7 där:  
1 = Instämmer helt 
7 = Tar helt avstånd från 

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- Vet ej 
- Kommentar: 

 
5. Jag tycker det att det borde finnas specifika antidoter för varje NOAK 
Placera ditt svar på en skala 1-7 där:  
1 = Instämmer helt 
7 = Tar helt avstånd från 

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- Vet ej 
- Kommentar: 

 
6. Generellt tycker jag att det borde finnas lättillgängliga labb-prov för 
terapimonitorering (motsvarande INR-mätningar) för varje NOAK 
Placera ditt svar på en skala 1-7 där:  
1 = Instämmer helt 
7 = Tar helt avstånd från 

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- Vet ej 
- Kommentar:  
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7. NOAK har lägre risk för interaktioner med andra läkemedel eller 
matprodukter än warfarin 
Placera ditt svar på en skala 1-7 där:  
1 = Instämmer helt 
7 = Tar helt avstånd från 

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- Vet ej 
- Kommentar: 

 
8. Bland de fyra NOAK som finns tillgängliga i Sverige, väljer jag i första hand 

- Apixaban (Eliquis) 
- Dabigatran (Pradaxa) 
- Rivaroxaban (Xarelto) 
- Edoxaban (Lixiana) 
- Jag är alltid selektiv vid förskrivning av NOAK och gör individuella val utifrån 

indikation och klinisk situation 
- Jag har ingen preferens – de olika NOAK är i stort sett likvärdiga 
- Vet ej 
 

9. Hos förmaksflimmer-patienter med specifik hög GI(gastrointestinal)-
blödningsrisk föredrar jag följande NOAK 
(Sätt maximalt 2 kryss, 1 för 1:a handsval och 1 för 2:a handsval, alternativt kryss för 
warfarin eller vet ej) 
 

 1:a handsval 

 

2:a handsval Jag föredrar 
warfarin 

Vet ej Inget svar 

Apixaban 

(Eliquis) 
     

Dabigatran 

(Pradaxa) 
     

Rivaroxaban 

(Xarelto) 
     

Edoxaban 

(Lixiana) 
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10. Hos förmaksflimmer-patienter med specifik hög GI(gastrointestinal)-
blödningsrisk föredrar jag följande NOAK 
(Sätt maximalt 2 kryss, 1 för 1:a handsval och 1 för 2:a handsval, alternativt kryss för 
warfarin eller vet ej) 
 

 1:a handsval 

 

2:a handsval Jag föredrar 
warfarin 

Vet ej Inget svar 

Apixaban 

(Eliquis) 
     

Dabigatran 

(Pradaxa) 
     

Rivaroxaban 

(Xarelto) 
     

Edoxaban 

(Lixiana) 
     

 
 
 
11. Hos förmaksflimmer-patienter med dyspepsi föredrar jag följande NOAK 
(Sätt maximalt 2 kryss, 1 för 1:a handsval och 1 för 2:a handsval, alternativt kryss för 
warfarin eller vet ej) 
 

 1:a handsval 

 

2:a handsval Jag föredrar 
warfarin 

Vet ej Inget svar 

Apixaban 

(Eliquis) 
     

Dabigatran 

(Pradaxa) 
     

Rivaroxaban 

(Xarelto) 
     

Edoxaban 

(Lixiana) 
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12. Om en patient får ischemisk stroke under warfarin-behandling, skulle jag 
mest sannolikt byta till 
(Sätt maximalt 2 kryss, 1 för 1:a handsval och 1 för 2:a handsval, alternativt kryss för 
warfarin eller vet ej) 
 

 1:a handsval 

 

2:a handsval Vet ej Inget svar 

Apixaban 

(Eliquis) 
    

Dabigatran 

(Pradaxa) 
    

Rivaroxaban 

(Xarelto) 
    

Edoxaban 

(Lixiana) 
    

 
 
13. Hos äldre (80+ år) förmaksflimmer-patienter föredrar jag följande NOAK 
(Sätt maximalt 2 kryss, 1 för 1:a handsval och 1 för 2:a handsval, alternativt kryss för 
warfarin eller vet ej) 

 1:a handsval 

 

2:a handsval Jag föredrar 
warfarin 

Vet ej Inget svar 

Apixaban 

(Eliquis) 
     

Dabigatran 

(Pradaxa) 
     

Rivaroxaban 

(Xarelto) 
     

Edoxaban 

(Lixiana) 
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14. Vid behandling av patienter med förmaksflimmer som önskar dosering en 
gång dagligen, föredrar jag följande NOAK 
(Sätt maximalt 2 kryss, 1 för 1:a handsval och 1 för 2:a handsval, alternativt kryss för 
warfarin eller vet ej) 

 Engångsdosering 
ej relevant, 
måste doseras 2 
gånger 

1:a 
handsval 

 

2:a 
handsval 

Jag 
föredrar 
warfarin 

Vet ej Inget svar 

Apixaban 

(Eliquis) 

 
     

Dabigatran 

(Pradaxa) 

 
     

Rivaroxaban 

(Xarelto) 

 
     

Edoxaban 

(Lixiana) 

 
     

 
 
Kostnader kring antikoagulantia 
 
15. Jag har känt mig pressad till att välja bort NOAK av kostnadsskäl pga. 
landstingets ansträngda ekonomi 
 
Placera ditt svar på en skala 1-7 där:  
1 = Instämmer helt 
7 = Tar helt avstånd från 

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- Vet ej 
- Kommentar 
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16. Jag anser att NOAK är ganska lika, dessutom är läkemedelskostnaden nästan 
identisk. Hur mycket behöver priset på ett NOAK som jag inte använder idag 
sänkas för att jag ska byta från min favorit till det billigare alternativet oavsett 
klinisk situation? 

- Jag väljer det NOAK som jag tror passar bäst för patienten i en given klinisk situation 
oavsett pris. 

- 10% 
- 20% 
- 30% 
- 40% 
- 50% 
- >50% 
- Vet ej 
- Kommentar:  
 

17. NOAK har visat sig kunna reducera risken för kardiovaskulära händelser mer 
effektivt än warfarin. Jag anser att denna fördelen överväger nackdelen med 
högre läkemedelskostnader och fortfarande begränsad klinisk erfarenhet 
Placera ditt svar på en skala 1-7 där:  
1 = Instämmer helt 
7 = Tar helt avstånd från 

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- Vet ej 
- Kommentar: 

 
18. Jag förskriver hellre warfarin än NOAK till patienter som är lämpliga för 
behandling med vitamin K-antagonister eftersom det kostar landstinget mindre 
pengar, även när man tar hänsyn till kostnader i samband med INR-
monitorering 
Placera ditt svar på en skala 1-7 där:  
 
1 = Instämmer helt 
7 = Tar helt avstånd från 

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- Vet ej 

Kommentar: 
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19. I mina preferenser vid val av NOAK har följande information varit av 
betydelse: 
(Flera svarsalternativ möjliga, dock högst 3 kryss) 

- Reklam 
- Terapirekommendationer 
- Vetenskapliga artiklar 
- Råd/föreläsning av kollegor 
- Råd från experter inom ämnet 
- Rekommendationer från myndigheter 
- Annat: 

 
Framtiden för antikoagulationsbehandling i Sverige 
 
20. Jag är skeptisk till att nästan alla patienter som påbörjar 
antikoagulantiabehandling för strokeprevention vid förmaksflimmer, 
nuförtiden huvudsakligen behandlas med NOAK 
Placera ditt svar på en skala 1-7 där:  
1 = Instämmer helt 
7 = Tar helt avstånd från 

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- Vet ej 

Kommentar: 
 
21. Jag tycker det är problematiskt att många svenska patienter med en 
välfungerande warfarin-behandling byter till NOAK 
Placera ditt svar på en skala 1-7 där:  
1 = Instämmer helt 
7 = Tar helt avstånd från 

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- Vet ej 

Kommentar: 
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22. Jag tycker att det inte bara är av ondo att warfarinbehandling regelbundet 
måste kontrolleras med INR-mätningar. Jag tror att INR-kontrollerna bidrar till 
bättre följsamhet och ger möjlighet till generell rådgivning kring 
antikoagulationsbehandling 
Placera ditt svar på en skala 1-7 där:  
1 = Instämmer helt 
7 = Tar helt avstånd från 

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- Vet ej 

Kommentar: 
 
23. Jag ser inga problem med att NOAK (på indikation icke-valvulärt FF) möjligen 
tar över hela marknaden för orala antikoagulantia 
Placera ditt svar på en skala 1-7 där:  
1 = Instämmer helt 
7 = Tar helt avstånd från 

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- Vet ej 

Kommentar: 
 
24. Om NOAK tar över marknaden, kommer troligen många AK-mottagningarna 
försvinna vilket kan leda till att mycket av expertisen som idag finns runt om i 
landet kan gå förlorad. På längre sikt kan detta medföra sämre uppföljning av 
patienterna 
Placera ditt svar på en skala 1-7 där:  
1 = Instämmer helt 
7 = Tar helt avstånd från 

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- Vet ej 

Kommentar: 
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Sociodemografiska uppgifter om respondenten 
 
25. Min utbildning är/jag jobbar som 

- Läkare 
- Sjuksköterska 
- Farmaceut 
- Produktanvsarig/läkemedelsrepresentant 
- Annat, specificera: 

 
26. Jag har varit yrkesverksam i 

- 1-2 år 
- 2-5 år 
- 5-10 år 
- 10-20 år 
- 20-30 år 
- 30-40 år 
- >40 år 

 
27. Jag är verksam i följande landsting 

- Blekinge läns landsting 
- Landstinget Dalarna 
- Region Gotland 
- Region Gävleborg 
- Region Halland 
- Region Jämtland Härjedalen 
- Region Jönköpings län 
- Kalmar läns landsting 
- Region Kronoberg 
- Region Norrbotten 
- Region Skåne 
- Stockholms läns landsting 
- Södermanlands läns landsting 
- Region Uppsala 
- Värmlands läns landsting 
- Västerbottens läns landsting 
- Region Västernorrland 
- Region Västmanland 
- Västra Götalandsregionen 
- Region Örebro län 
- Region Östergötland 
- Annat land, specificera: 

 
28. Jag jobbar på 

- Universitetssjukhus 
- Sjukhus 
- Vårdcentral 
- AK-mottagning 
- Läkemedelsföretag 
- Annat, specificera:  

 


