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Sammanfattning 
 
Inledning: Under år 2016 drabbades 26 500 personer av stroke i Sverige, en blodpropp i 
hjärnan som kan ge upphov till en rad komplikationer. En vanlig riskfaktor för att drabbas 
av stroke är förmaksflimmer. Förmaksflimmer definieras av oregelbundna hjärtslag och år 
2017 uppskattades 50 000 personer i Sverige lida av diagnosen. Antikoagulantia är en 
grupp läkemedel som påverkar blodets koagulationsförmåga och används som 
storkeprofylax. Warfarin har tillsammans med acetylsalicylsyra varit de mest frekvent 
använda antikoagulantia, men sedan år 2011 har en ny grupp antikoagulantia, NOAK (Non 
vitamin K orala antikoagulantia), introducerats på marknaden. Sedan introduktionen på 
marknaden har förskrivningen av denna nya läkemedelsgrupp börjat ta över som 
behandlingsalternativ. År 2017 övergick antal uttag av NOAK, över warfarin, vilket är en 
historisk switch.  
Syftet med denna studie var att kvalitativt studera legitimerade läkare och kliniska 
farmaceuters syn på / attityd till användning av NOAK som antikoagulantia jämfört med 
warfarin. Vidare var syftet att undersöka vilka faktorer som är av betydelse vid val mellan 
NOAK respektive warfarin för patienter med förmaksflimmer. Metod: Kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer genomfördes med läkare och kliniska farmaceuter med insikt i 
antikoagulantia för patienter med förmaksflimmer. Intervjuerna analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys och teman identifierades. 
Resultat och diskussion: Total genomfördes 6 intervjuer med 3 läkare och 3 kliniska 
farmaceuter. De intervjuade läkarna var arbetsamma i Stockholms län, och de kliniska 
farmaceuterna i Uppsala län. Intervjuerna varade mellan 20-35 minuter, och en 
intervjuguide och ett bilddokument användes som stöd under intervjuerna. Totalt 
identifierades 8 olika teman som ansågs av deltagarna vara betydande faktorer vid 
diskussion om NOAK och warfarin.  
Slutsats: NOAK prefererades som förstahandsval baserat på läkemedelsgruppens 
likvärdiga eller förbättrade effekter jämfört med warfarin, minskad risk för interaktioner 
och mer patientvänliga behandlingsalternativ. NOAK förväntas att fortsätta dominera som 
antikoagulationsbehandling och även erhålla utökade indikationer.  
 
 
 
Nyckelord: NOAK, warfarin, förmaksflimmer, antikoagulantia, intervjustudie 
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1 Introduktion 

Stroke orsakas antigen av en blödning i hjärnan (hemorragisk stroke) eller av en trombos i ett av 
hjärnans blodkärl (ischemisk stroke). Under år 2016 drabbades 26 500 personer av stroke i Sverige, 
och samma år avled 6900 patienter i sviterna efter stroke [1].  
En dominerande riskfaktor för förekomst av ischemisk stroke är patienter med förmaksflimmer. 
Förmaksflimmer innebär oregelbundna hjärtslag och på grund av den bristande koordinering av 
hjärtats kontraktioner så ökar risken för att bilda tromboser i hjärtats förmak som kan transporteras 
vidare med blodet till hjärnan och kan resultera i en stroke [2]. Idag har cirka 370 000 personer i 
Sverige diagnosen förmaksflimmer, och mörkertalet uppskattas vara stort [3].     
För långtidsprevention mot uppkomst av tromboembolisk sjukdom vid förmaksflimmer används 
perorala antikoagulantia.   
 
Antikoagulantia är en grupp av läkemedel som verkar genom att påverka blodets 
koagulationsprocesser och minska risk för uppkomst av tromboser. Under 1950-talet 
introducerades Waran, en vitamin K antagonist (VKA) som hämmar vitamin K -beroende syntes av 
koagulationsfaktorerna II, VII, IX och X [4]. Waran med den verksamma substansen warfarin har - 
förutom acetylsalicylsyra (ASA) - varit den dominerande preventionsbehandling av tromboser i 
Sverige och andra delar av världen [5]. Dosbehovet för warfarin visar stor inter-individuell variation 
och är föremål för ett stort antal läkemedelsinteraktioner. I en metaanalys inkluderandes 16 kliniska 
studier visade att användning av warfarin som prevention mot stroke genererade i en riskreduktion 
motsvarande 2,2 % i jämförelse med utan behandling [6]. Behandling med warfarin ger goda 
resultat vid uppnådd individuell dosoptimering baserat på INR-värde som erhålls efter analys av 
blodprov. Noggrann monitorering av INR-värde är en förutsättning för lyckat behandlingsresultat 
och förutsätter god följsamhet från patienten [7]. INR står för International Normalized Ratio som 
beskriver kvoten mellan koagulationstid för blod som innehåller warfarin i relation till normal 
koagulationstid. Högre INR värde ses vid ökande effekt av warfarin, ett värde på INR på 2–3 anses 
vara önskvärt [7].  I genomsnitt genomförs 16.25 INR-prov per patient per år och kostnaden för ett 
prov uppgår till cirka 200 kronor [8]. Behandlingen är alltså inte helt okomplicerad då warfarin 
interagerar med flertalet läkemedel samt födoämnen och är ett av de läkemedlen med flest antal 
rapporterade biverkningar. Den vanligaste förekommande biverkan associerad med behandling 
med warfarin är blödningar, och i allvarliga fall även hjärnblödningar [9]. Kostnaden för Waran 
inkl. INR-mätningar är c:a 3800/år, varav c:a 580 SEK är kostnader för Waran [8]. Behandlingen 
representerar ett relativt stort intrång i patientens frihet och livskvalitet. 
 
År 2004 introducerade Astrazeneca den första direktverkande antitrombin hämmaren ximelagatran 
(Xarta) som ett alternativ till warfarinbehandling [10]. Ximelagatran var den första i kategorin 
NOAK, Non-vitamin K Orala antikoagulantia som utvecklats för att konkurrera med warfarin om 
snabbare insättningstid, färre biverkningar och kortare halveringstid. Ximelagatran genomgick 
omfattande kliniska studier och godkändes för försäljning. Pararellt med marknadsföring 
rapporterades biverkningar från en korttidsstudie (35 dagar) där deltagare fått allvarliga 
leverskador. Misslyckandet var ett faktum och år 2006 återkallades ximelagatran från marknaden 
på grund av dess levertoxicitet. 
 
Efter återkallelsen av ximelagatran dröjde det tills år 2011 när en ny NOAK introducerades på den 
svenska marknaden och idag finns fyra NOAK godkända i Sverige för användning som anti-
koagulantia [4]. Dessa läkemedel är direkta, reversibla hämmare av antigen faktor II eller faktor X, 
har snabbare effektinsättning, lägre risk för interaktioner samt kortare halveringstid i jämförelse 
med warfarin. Inom kategorin NOAK finns i Sverige fyra preparat tillgängliga: dabigatran (Pradaxa) 
som är en trombinhämmare (FIIa), rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) och edoxaban 
(Lixiana) som är alla faktor Xa (FXa)-hämmare.  
 
Dabigatran med produktnamnet Pradaxa var den första av dessa att introduceras år 2011 och 
tillverkas av Boehringer Ingelheim. Dabigatran är en pro-drug som bildas vid aktivering av 
dabigatran etexilat, via hydrolys. Omvandlingen till aktiv form ger höga interindividuella 
variationer, vilket gör att terapisvar är individuellt [7]. Elimination av dabigatran är 
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njurfunktionsberoende, och vid nedsatt njurfunktion finns hög risk för ackumulering och 
biverkningar. Vid överdosering av dabigatran används idag antidoten Praxbind. År 2014 
uppdagades en rättsskandal för företaget Boehringer Ingelheim, som dömdes skyldiga till att betala 
skadestånd till över 4000 patienter på motsvarande $650 miljoner USD på grund av missledande 
information till patienter om dabigatrans blödningsrisk [11].  Efter lansering rapporterade 
sjukvårdspersonal att patienter behandlandes med Pradaxa ankom till sjukhus med blödningar som 
var livshotande, och behandling av blödningarna hos dessa patienter var komplicerad, då det 
saknades antidot. Vidare uppdagades att anställda på företaget Boehringer uppmärksammat 
ledningen att äldre patienter med nedsatt njurfunktion hade ökad risk för blödningar, men detta 
tystades ner och dessa anställda fick munkavel. Efter denna rättsskandal har Boehringer uppdaterat 
biverkning - och säkerhetsprofilen för Pradaxa samt utvecklat antidoten idarucixumab (Praxbind). 
De tre övriga NOAK preparaten är faktor Xa hämmare. Faktor Xa är nödvändigt för aktivering av 
trombin, som vidare aktiverar fibrin som fixerar trombosen vid kärlväggen och håller den på plats 
[7]. 
 
År 2012 lanserades rivaroxaban (Xarelto) som första faktor Xa hämmaren i Sverige [12]. 
Biotillgängligheten är god, men varierar cirka 30 % med eller utan föda, dosering krävs endast en 
gång per dag. Apixaban (Eliquis) godkändes år 2013 och vidare kom edoxaban (Lixiana) år 2016. 
Dessa preparat har uppvisat god biotillgänglighet som ej är födaintagsberoende. Samtliga faktor Xa 
hämmare saknar dock antidot. Pris år 2017 för behandling med NOAK under ett år uppgick till cirka 
7000–8000 SEK kronor per patient [13].  
  
 
 

 
Figur 1. Illustrerar en sammanfattning av verkningsmekanismen för vitamin K antagonist (VKA) 

Warfarin och de fyra olika NOAK preparaten [14] . Figur används efter tillåtelse från 

läkemedelsverket.   

 

1.1 Jämförande studier mellan warfarin och NOAK 
Samtliga NOAK preparat har i kliniska studier jämförts med warfarin i avseende på prevention av 
tromboemboli och allvarliga blödningar hos patienter med förmaksflimmer. Det finns fyra 
grundläggande studier som används som evidensunderlag för NOAK:s effekt för patienter med 
förmaksflimmer, dessa är RE-LAY-studien, ROCKET-AF, ARISTOTLE samt ENGAGE AF-TIMI 48. 
Nedan följer en kort beskrivning av samtliga studier [15-18]. 
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1.1.1 RE-LAY- studien 
RE-LAY studien var en blindad randomiserad studie, som studerade warfarin i justerade doser och 
dabigatran i två olika doseringar 150 mg x2 samt 110 mgx2 [15]. Totalt deltog 18113 patienter med 
förmaksflimmer [. Studien pågick under 2 år och utfallet i antal stroke eller systemiska embolier per 
år i procent. Resultatet från studien visade på att incidensen av antal stroke och systemiska embolier 
var likvärdiga i gruppen som erhöll warfarin( 1.69% ) och gruppen som erhöll 110 mg av dabigatran 
(1.53 %) (relativ risk för dabigatran, 0.91; 95% konfidens intervall, 0,74 - 1,11; P<0.001). Patienter 
som erhöll dabigatran i dosen 150 mgx2 uppvisade en lägre incidensen av antal systemiska embolier 
och stroke motsvarande 1.11% per år (relative risk, 0.66; 95% CI, 0.53 to 0.82; P<0.001 ). 
Gastrointestinala (GI) - blödningar var lägst för gruppen som erhöll 110 mg dabigatran 2.71 % per år 
(P=0.003). Vid dosen 150 mg dabigatran var GI blödningarna högre, 3.11 % per år (=0.31) och för 
warfarin 3.36 %. Resultatet från studien visade att dabigatran i dos 150 mg x2 reducerade 
strokerisken i jämförelse med warfarin. Uppkomst av GI blödningar var högst i gruppen som erhöll 
hög dos dabigatran. 
 

1.1.2 ROCKET-AF 
ROCKET-AF var en dubbel-blindad randomiserad studie som studerade riskreduktion av stroke för 
patienter med förmaksflimmer som randomiserades till att erhålla dos-justerad warfarin eller 
rivaroxaban i dosen 20 mg [16]. Totalt deltog 14,264 patienter och primärt effektmått var incidens 
av stroke eller systemisk emboli. Incidensen för stroke var 1,7 % för rivaroxaban-gruppen och 2,2 % 
för warfarin gruppen.  (hazard ratio i rivaroxaban gruppen, 0.79; 95% konfidens intervall, 0,66 - 
0.96; P<0.001 för noninferiority). Signifikant reduktion av intrakraniala blödningar observerades 
hos rivaroxaban-gruppen tillskillnad mot warfarin (0.5% vs. 0.7%, P=0.02) dock kunde en något 
förhöjd risk för GI-blödningar observeras i rivaroxaban-gruppen (hasardkvot, 1.03; 95% CI, 0.96 till 
1.11; P=0.44). Resultatet från studien visade att rivaroxaban 20 mg gav upphov till lägre strokerisk i 
jämförelse med warfarin samt signifikant reduktion av antal intrakraniala blödningar. Dock 
observerades en förhöjd risk av GI – blödningar för rivaroxaban. 
 

1.1.3 ARISTOTLE-studien 
ARISTOLE-studien var en dubbelblindad randomiserad studie som undersökte riskreduktion för 
stroke hos patienter med förmaksflimmer och ytterligare en riskfaktor [17]. I studien 
randomiserades deltagare till att erhålla apixaban 5 mgx2 eller justerade doser av warfarin och 
studietiden uppgick till 1.8 år. Incidensen för stroke i apixaban-gruppen var 1.27 % i jämförelse med 
warfarin gruppen 1.60 % (hasardkvot för apixaban, 0.79; 95% konfidens intervall, 0.66 - 0.95; 
P<0.001 för noninferiority; P=0.01 för superiority). Resultatet visade även att frekvensen för 
blödningar var lägre i apixaban-gruppen 2.13% per år och för warfarin gruppen 3.09%. (hasardkvot, 
0.69; 95% CI, 0.60 till 0.80; P<0.001). Resultatet från studien visade att apixaban i dosen 5 mg x2 
reducerade stroke incidensen samt frekvensen av GI blödningar i jämförelse med warfarin.  
 

1.1.4 ENGAGE AF-TIMI 48 - studien  
ENGAGE AF-TIMI 48 studien var en randomiserad dubbelblindad studie som studerade edoxaban i 
två olika doser 60 mg samt 30 mg i jämförelse med warfarin med avseende på uppkomst av 
ischmisk stroke och GI-blödningar [18]. Totalt deltog 21105 patienter med förmaksflimmer och 
uppföljningstiden var 2.8 år. Resultatet från studien visade att edoxaban i lågdos motsvarande 30 
mg gav upphov till fler incidenser av ischemisk stroke, med en frekvens på 1.61 % (hasardkvot, 1.07; 
97.5% konfindens intervall, 0.87 - 1.31; P=0.005 för noninferiority) i jämförelse med högdos 
edoxaban motsvarande 1.18%, och warfarin 1.50% . Uppkomst av blödningar var 3.34 % med 
warfarin i relation till 2.75 % i högdos edoxaban-gruppen (hasardkvot, 0.80; 95% konfidens 
intervall, 0.71 - 0.91; P<0.001). Lägst frekvens observerades för lågdos edoxaban 1.61% (hasardkvot, 
0.47; 95% konfidens intervall, 0.41 - 0.55; P<0.001). Resultatet från studien tyder på att edoxaban i 
dosen 60 mg gav färre fall med ischemisk stroke, men en högre frekvens av GI-blödningar jämfört 
med warfarin.  
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Baserat på dessa studier kan konkluderas att samtliga NOAK har likvärdig eller bättre effekt jämförd 
med warfarin som strokeprofylax hos patienter med förmaksflimmer. Vidare har även minskad risk 
för död observerats i studierna vid användning av NOAK jämfört med warfarin för denna 
patientgrupp, då risken för hjärnblödning är lägre. I en stor meta-analys fastställdes att apixaban 
var den NOAK som visar på bäst effektivitet samt bäst säkerhet och biverkningsprofil [19]. Direkta 
head-to-head studier mellan de olika NOAK saknas dock och resultatet bygger på indirekta 
jämförelser. I Tabell 1 visas övergripande information om apixaban, edoxaban, rivaroxaban, 
dabigatran och warfarin. 
 
 
Tabell 1. Övergripande information om warfarin och de olika NOAK preparaten [21].  

Preparat Apixaban 
(Eliquis) 

Edoxaban 
(Lixiana) 

Rivaroxaban 
(Xarelto) 

Dabigatran 
(Pradaxa) 

Warfarin 
(Waran) 

Verkningsmekanism Direkt faktor 
Xa-hämmare 

Direkt faktor 
Xa-hämmare 

Direkt faktor Xa-
hämmare 

Direkt 
trombinhämmare  

Hämning av 
vitamin K  

Dosering Två doser En dos En dos Två doser INR-beroende 
dosering 

Kostnad per år 7600 kr 7600 kr 7600 kr 7600 kr 3800 kr 
Insättningstid efter intag 
(h) 

1–4 h 1–2 h 2–4 h  2h 36–72 h, maxeffekt 
efter 5–7 dagar 

Halveringstid (h) 12 9–11 5–13 12 -17 20–60  
Antidot? Nej Nej Nej Ja, Idarucixumab Ja, Vitamin K 
Njurfunktionsberoende eGFR 15-30 

ml/min 
 

eGFR 15-30 
ml/min 

eGFR 15-30 
ml/min 

eGFR <30 ml/min Dosreducering vid 
nedsatt 
njurfunktion 

 
 
År 2017 uppdaterade Stockholms läns landsting behandlingsrekommendationerna för 
antikoagulantia för patienter med förmaksflimmer från warfarin till apixaban. Motiveringen till 
bytet var lägre risk för stroke med apixaban samt ej förhöjd blödningsrisk [17].  Vid val av 
behandling bör en riskfaktoranalys och en risk/nyttabedömning utföras. Patientens delaktighet och 
åsikter kring val av behandling ska tas hänsyn till. Studier på patienter med nedsatt njurfunktion är 
begränsade och därför rekommenderas inte NOAK till denna patientgrupp. Apixaban är den NOAK 
som är minst njurfunktionsberoende (27%) i jämförelse med dabigatran som har störst grad av 
njurfunktionsberoende vid elimination (80%).  
 
Användning av NOAK rekommenderas inte för patienter med minst måttlig mitralstenos och är 
kontraindicerade hos patienter med mekanisk klaffprotes, för dessa patienter väljs warfarin.  
Byte från en välinställd antikoagulantiabehandling rekommenderas inte om det ej föreligger 
konkreta orsaker till byte [17].   
 
En rapport från Socialstyrelsen publicerad år 2017 visar den gradvis ökande förskrivningen av 
NOAK under en femårsperiod (2011–2017) bland patienter i åldern 65 år+, per 1000 invånare [20] . 
Figur 2 illustrerar detta. År 2017 uppgick förskrivning av NOAK förskrivningen av warfarin, vilket är 
ett historiskt skift då warfarin har dominerat marknaden sedan 1950-talet. Intresset för hälso-och 
sjukvårdspersonals åsikter och preferenser vid val av antikoagulantia behandling har fått allt större 
fokus inom forskning för att se hur introduktionen av NOAK påverkat val av 
antikoagulantiabehandling. I en studie från år 2017, studerades norska kardiologers 
förskrivningspreferenser mellan NOAK och warfarin och viktiga faktorer som tas till hänsyn vid 
valet [21]. Totalt deltog 12 läkare från tre olika sjukhus i Norge. Från studien kunde fyra teman 
utkristalliseras, vilka var ”Veta när man ska förskriva NOAK eller inte”, ”oro över biverkningar”, 
”Farmaceutiska egenskaper och patientföljsamhet” och  
 
”Förskrivningspolicy och kommunikation inom yrket”. Dessa fyra teman var enligt läkarna 
betydelsefulla vid val av antikoagulationsbehandling. Studien genomfördes som tre gruppintervjuer, 
med 3-4 läkare per grupp. En svaghet med denna typ av studieform är att om det finns en 
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inflytelserik person i gruppen så kan denna styra samtalet i diskussionerna och svarfriheten för de 
övriga deltagarna kan begränsas.  
 
I en annan studie publicerad samma år undersöktes vilka faktorer som är associerade med 
antikoagulationsbehandling som strokeprevention för patienter med förmaksflimmer i Stockholm, 
efter det att introduktionen av NOAK på marknaden genomförts [22]. Studien genomfördes som en 
retrospektiv populations-baserad studie mellan åren 2015-2016 som använde vårdanalysdatabasen 
för informationsinsamling. Totalt inkluderades 6765 patienter som uppfyllde inklusionskriterierna 
och resultatet från studien visade att strokerisk, blödningsrisk och ålder togs i hänsyn av 
förskrivarna vid val av antikoagulationsbehandling. Liknande resultat har observerats i en 
retrospektiv kohortstudie genomför i USA baserat på registerdata [23].  Studien gjordes mellan åren 
2010-2012, och resultat visade en stark association mellan strokerisk, blödningsrisk och 
förskrivnings generositet vid val av behandling. Dessa två studier var retrospektiva studier som 
utgick från befintliga register. Användning av befintliga register är kostnadseffektiv forskning, där 
möjlighet till ett stort urval av deltager och är tidssparande. Registerstudier har dock en del 
begränsningar, och ett exempel på detta är att datakvalitén är opåverkbar, och därför finns risk för 
missklassificeringar och andra felaktigheter i datan. En annan viktig begränsning med datan i 
register är att den saknar information om confounder. Confounder kan förklaras som en okänd 
faktor som kan orsaka en falsk korrelation mellan variabler utan att vara kausalitet, vilket kan leda 
till felaktiga studieresultat [24].  
 
För närvarande har ingen studie som gjorts inom ämnet som är konstruerad som semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer observerats. Semistrukturerade intervjuer innebär att respondenten får styra 
intervjun utan att intervjuarens inflytande blir för stort, detta för att respondenten ska ge sina 
åsikter i den största mån. Därför är syftet med detta arbete att genomföra semistrukturerade 
intervjuer med syfte att belysa vilka faktorer som är av betydelse vid val mellan olika orala 
antikoagulantia som strokeprofylax vid förmaksflimmer.  
 
 

 
Figur 2. Warfarin och NOAK år 2011-2017. Modifierad från Socialstyrelsen – statistik om 
läkemedel 2017 [14].  
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2 Syfte 
Syftet med denna studie är att kvalitativt studera legitimerade läkare och kliniska farmaceuters syn 
på / attityd till användning av NOAK som antikoagulantia jämfört med warfarin.  
Vidare är syftet att undersöka vilka faktorer som är av betydelse vid val mellan NOAK respektive 
warfarin för patienter med förmaksflimmer. 
Domäner som kommer beröras under intervjun för att besvara syftet är följande: 

 

• NOAK eller warfarin vid val av antikoagulantiabehandling för patienter med 
förmaksflimmer. 

• Säkerheten av NOAK respektive warfarin. 

• Kostnaden för antikoagulantiabehandling  

• Switch från en välfungerande warfarinbehandling till NOAK 

• Framtiden för NOAK och warfarin 

 

3 Metod 
Samtlig information till introduktionsavsnittet inhämtades från relevanta och tillförlitliga 
internetshemsidor från olika myndigheter som Socialstyrelsen och Läkemedelsverket, Janus Med, 
samt databasen PubMed.  
 
För inhämtning av artiklar i fulltext från databasen Pubmed användes inloggning via Umeå 
Universitetsbibliotek. MESH-termer som användes enskilt samt i kombination var bland annat: 
Anticoagulantia, NOAK, warfarin, Dabigatran, Apixaban, Edoxaban, Rivaroxaban, ximelagatran, 
Förmaksflimmer ( Atrial fibrillation), Stroke, prevention, kostnad. Sökorden användes på svenska 
och engelska. Sökningen utfördes under perioden 2018-04-19 till 2018-12-23. 
 
För att öka tillförlitligheten på den inhämtade informationen eftersträvades i första hand att 
använda originalkällor.  
 

3.1 Val av metod  
Val av metod gjordes utifrån studiens uppsatta syfte och frågeställningar. För att undersöka läkares 
samt kliniska farmaceuters åsikter användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 
Semistrukturerade intervjuer innebär att respondenten får styra intervjun utan att intervjuarens 
inflytande blir för stort, detta för att respondenten ska ge sina åsikter i den största mån [24]. För att 
underlätta detta ställer inte intervjuaren specifika och detaljerade frågor, istället används öppna 
frågor inom utvalda domäner, som under intervjun ska beröras. En kvalitativ studiemetod 
kännetecknas av att perspektivet utgår från studieobjektet och informationen som erhålls är utifrån 
studieobjektets åsikter/upplevelser [24]. 
 

3.2 Urval 
Urval av deltagare i studien gjordes enligt följande kriterier: Legitimerade läkare och legitimerad 
apotekare som arbetat/arbetar med antikoagulantia behandling för patienter med förmaksflimmer, 
verksamma i Stockholm eller Uppsala. Det finns inga tydliga generella riktlinjer för hur många 
intervjuer som behövs inom kvalitativ forskning. Valet av dessa två yrkesprofessioner grundar sig i 
tanken att dessa två vårdprofessioner har insikt och kunskap i förskrivning av läkemedel och 
läkemedelsbehandling för patienter med förmaksflimmer och kan ha åsikter som är intressanta att 
belysa. 
 

3.2.1 Etablering av kontakt med deltagare 
Samtliga deltagare kontaktades via epost. För rekrytering av läkare till studien användes Karolinska 
Institutets internethemsida, där forskningsgrupper inom ämnet finns publicerade. Ur de olika 
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forskningsgrupperna valdes åtta läkare ut. För rekrytering av kliniska farmaceuter kontaktades 
akademiska sjukhuset avdelning geriatriken i Uppsala.   
 
I e-postmeddelandet om förfrågan till deltagande i studien introducerades syftet med studien samt 
bifogades ett informationsbrev med vidare information om studien samt hur personuppgifter och 
sekretess behandlas i bilaga 1. Total kontaktades 8 forskande läkare varvid 3 läkare ställde upp för 
deltagande. För att matcha detta kontaktades 3 kliniskt arbetande apotekare, vilka samtliga ställde 
upp för intervju. Intervjuerna med de kliniska farmaceuterna genomfördes på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala enligt överenskommelse och intervjuer med läkare genomfördes på Karolinska 
Institutet i Stockholm.  
 

3.4 Intervjuguide 

Inför de semistrukturerade intervjuerna framställdes en intervjuguide bilaga 2. Syftet med 
intervjuguiden var att intervjuaren skulle kunna använda den som ett hjälpmedel för att säkerställa 
att samtliga domän berörts under intervjun. Intervjuguiden innehöll även beskrivande textavsnitt 
inför varje tema, med syfte att delge respondenten lite bakgrundsinformation kring området. 
Samtliga frågor som användes var öppna frågor för att ge respondenten möjlighet att besvara 
frågorna så fritt som möjligt. Ett bilddokument (bilaga 3) med figurer och bilder inom ämnet 
användes som stöd och illustration under intervjun för att kunna möjliggöra fria associationer kring 
bildinnehållet. Bilder och fotografier (photo- elicitation) är en teknik som använts i antropologiska 
och sociologiska studier i samband med kvalitativa intervjuer [24] och skulle prövas i samband med 
den föreliggande studien. 
 

3.5 ”Domäner” som berördes i intervjun 
Domäner som berördes i intervjun var följande:  

 
▪ Säkerheten av NOAK respektive warfarin. 
▪ Den ökade förskrivning av NOAK i jämförelse med warfarin för patienter med 

förmaksflimmer 
▪ Kostnaden för antikoagulantiabehandling för patienter med förmaksflimmer: 

(läkemedelskostnad, monitorering kostnad, besparing pga. minskade events) 
▪ Switch från välfungerande warfarinbehandling till NOAK 
▪ Framtiden för NOAK och warfarin  

 

3.5 Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna inleddes med att intervjuaren förklarade studiens syfte, och hur intervjun var tänkt att 
genomföras. Samtycke till ljudinspelning erhölls innan intervjun påbörjades. Samtliga interjuver 
ljudinspelades med en digital ljudinspelare DS-30 från Olympus. Interjuver inleddes med att 
intervjuaren visade figur 1 från bilaga 3 som var en graf som illustrerade den ökande förskrivning av 
NOAK, och respondentens åsikter och tankar kring figuren efterfrågades. Under intervjuernas gång 
presenterades flera bilder.  
 

3.6 Bearbetning av data 

Dagen efter genomförd intervju påbörjades transkriberingsprocessen. Ljudfilen som spelats in med 
den digitala ljudinspelaren spelades upp, samtidigt som transkribering gjordes till ett 
Worddokument på datorn. Transkriptet speglar det manifesta innehållet som erhölls under 
intervjun. Manifest information är den informationen som respondenten uppger, utan djupgående 
tolkningar, den synliga informationen 25. I tillägg till manifest innehåll finns även ett latent innehåll 
i intervjuerna, som kräver en mer djupgående tolkning av vad respondenten egentligen sa för att 
identifiera underliggande information (induktiv metod).  
 
Transkriptet lästes igenom flertalet gånger varje respondent för sig, och varje domän lästes även 
separat. Från varje enskild domän gjordes en separat innehållsanalys där meningsbärande enheter 
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identifierades. Från de meningsbärande enheterna urskildes sub-kategorier som lade grunden till 
gemensamma kategorier som resulterade i teman, som var centrala för samtliga intervjuer. Figur 3 
demonstrerar hur analysprocessen genomfördes. 
Läkarnas samt de kliniska farmaceuternas intervjuer analyserades separat. Avslutningsvis 
jämfördes resultaten från innehållsanalysen mellan de två grupperna. 
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Figur 3. Översikt över analysprocessen. Figuren exemplifierar läkare som respondenter. För 
farmaceuter genomfördes samma analysprocess, dock är dessa ej exemplifierat i denna figur.   
 

3.7 Etiska aspekter 
Etiskt övervägande är en obligatorisk del i forskning med syfte att upprätta ramar mellan forskare 
och studiedeltagare på basis av en etisk värdegrund i syftet av att skydda i forskningen deltagande 
individer (individsskyddskravet). Det finns fyra huvudkrav på forskningen som berör 
individsskyddskravet. Informationskravet innebär att studiedeltagaren informeras av forskaren om 
deras delaktighet i studien och att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att 
studiedeltagaren samtycker till att delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär att samtliga 
uppgifter om studiedeltagarna ska omfattas av konfidentialitet och obehöriga ska ej få tillgång till 
dessa uppgifter. Det fjärde huvudkravet är nyttjandekravet vilket innebär att information insamlad 
med forskningssyfte får ej tillämpas för annat bruk.  
 
I studien möttes samtliga huvudkrav. Informationsbrevet omfattade informationskravet. Även 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är uppfylld i denne studien. Innan intervjustart ombads 
respondenten att fylla i ett skriftligt samtycke till medverkan i intervjustudien bilaga 4.  
 
Samtligt material som utarbetats under intervjuerna hanterades endast av studenten, och efter 
transkribering raderades ljudfilen. All vidare databehandling var anonymiserad. 

 

4. Resultat 

Totalt genomfördes sex intervjuer under perioden 3/12-18 – 20/12-18, tre kliniska farmaceuter 
respektive tre läkare. Intervjuerna varade mellan 24–36 minuter och genomfördes på respektive 
respondents arbetsplats. Samtliga kliniska farmaceuter var verksamma på Akademiska sjukhuset i 
Uppsala. 
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Tabell 2. Demografisk tabell över de deltagande läkarna i studien och information om datum, tid 
samt plats för intervjun.  
 Läkare 1  Läkare 2 Läkare 3  

Kön Man Man Man 

Området/arbetsplatsen Karolinska institutet Karolinska institutet Danderyds sjukhus 
    

Datum för intervju 10/12–18  19/12-18 20/12-18 
Längd på intervju 27 minuter 25 minuter 32 minuter 
Plats för intervju Arbetsplatsen i enskilt 

rum 
Arbetsplatsen i enskilt rum Arbetsplatsen i enskilt rum 

Typ av intervju Direkt personlig 
semistrukturerad 
intervju 

Direkt personlig 
semistrukturerad intervju 

Direkt personlig 
semistrukturerad intervju 

 

 
Tabell 3. Demografisk tabell över de deltagande kliniska farmaceuterna i studien och information 
om datum, tid samt plats för intervjun.  
 Klinisk farmaceut 1  Klinisk farmaceut 2 Klinisk farmaceut 3  
Kön Man Man Kvinna  
Området/arbetsplatsen Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset 
    
Datum för intervju 29/11–18  3/12-18 3/12–18 
Längd på intervju 24 minuter 36 minuter 30 minuter 
Plats för intervju Arbetsplatsen i enskilt 

rum 
Arbetsplatsen i enskilt 
rum 

Arbetsplatsen i enskilt rum 

Typ av intervju Direkt personlig 
semistrukturerad intervju 

Direkt personlig 
semistrukturerad intervju 

Direkt personlig 
semistrukturerad intervju 

 
 
I de 6 intervjuerna diskuterades antikoagulantiabehandling för patienter med förmaksflimmer. 
Utifrån de 5 domäner som diskuterades under intervjun utkristalliserades 7 teman, dessa var: 
Introduktion av NOAK, warfarinproblematik, kostnader, säkerhet, följsamhet, antidot, switch och 
framtiden. Tabell 4 illustrerar vilka domäner som gav upphov till de olika teman.  
 
 
Tabell 4. Teman som utkristalliserades efter analys av intervjuerna.  

Domän Teman 
 

 
 
NOAK eller warfarin 

• NOAK idag 
 

• Warfarinbehandling  

Kostnad för behandlingen  
 

• Kostnader 

Säkerheten av NOAK respektive warfarin 
 

• Säkerhet  

• Följsamhet  

• antidot  

 
Switch från Warfarinbehandling till NOAK • Switch 

Framtiden för NOAK och warfarin 
 

• Framtidens antikoagulationsbehandling 

 
 
Nedan exemplifieras hur den kvalitativa innehållsanalysen genomförts. Tabell 5 visar åsikter från 
respondenterna om switch från warfarinbehandling till NOAK. Analysenheten utgörs av citat från 
respondenterna där meningsbärande enheter skrivs ned ordagrant. Sedan kondenserades de 
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meningsbärande enheterna och utifrån dessa skapades subkategorier, som vidare gav upphov till en 
gemensam kategori och som skapar ett tema. 
 
 

NOAK idag  
Respondenterna diskuterade introduktionstakten av NOAK på marknaden, från år 2011 då första 
NOAK:en som används idag introducerades fram tills dags datum. Det rådde skilda åsikter om 
introduktionstakten varit för långsam alternativt för snabb för denna nya läkemedelsgrupp.  
Långsam introduktionstakt ansågs bero på att Läkemedelsverket och Socialstyrelsen varit för 
konservativa vid införandet, och detta bromsat utvecklingen. 
 

”Användningen av NOAK har gått för långsamt! […] man kan inte hålla på och 
bromsa utvecklingen. Mellan det att NOAK kom på den svenska marknaden till år 
2014 så var introduktionen så långsam att vi hamnade nästan efter i Europa.” 
 

Det diskuterades även att introduktionstakten var i enlighet med hur kunskapsunderlaget för NOAK 
såg ut, och att den försiktiga introduktionen var ett medvetet val ur patientsäkerhet.  
 

”Inledningsvis fanns en viss tveksamhet… skepsis, men när mer information 
samlades in och det sen visade att Pradaxa och de andra preparaten var likvärdiga 
eller ännu bättre effekter än warfarin så blev den här gruppen väldigt aktuell”. 

 
Val av NOAK prefererades framför warfarin vid nyinsättning av antikoagulantia för patienter med 
förmaksflimmer. Detta är i enlighet med behandlingsrekommendationer som uppdaterades år 2017, 
där NOAK prefereras framför warfarin, och Apixaban rekommenderas i första hand. Det fanns 
delade åsikter om Apixaban bör förskrivas som förstahandsval.  
 

”Jag känner mig helt trygg med Apixaban och vi tyckte den var bäst från början, och 
det trillar in mer o mer studier som stödjer det.” 
 
”Jag förskriver enbart Pradaxa som första handsval, den har en antidot och det är en 
väldigt viktig faktor för mig”  

 
Det fanns en tveksamhet till tillförlitligheten av de kliniska studierna som finns tillgängliga för de 
befintliga NOAK. Det saknas head-to-head studier som jämför de olika NOAK mellan varandra och 
därför diskuterades svårigheterna i att bedöma vilket preparat som är ”bäst”.  
 
Att användningen av NOAK under de senaste åren ökat markant diskuterades även.  

 
”Jag sett att förskrivningen av Noak ökat självklart har även jag sett att 
förskrivningen av Noak ökat och jag tror att det är nästan inga patienter på min 
avdelning på internmedicin avd blir insatta på warfarin.” 
 
 

Warfarinbehandling 
Warfarin har använts som antikoagulantiabehandling sedan 1950-talet och åsikterna om läkemedlet 
var främst associerade med begränsningar. Warfarin ansågs vara ett utomordentligt bra läkemedel 
när inget annat alternativ fanns att tillgå med väldokumenterad effekt. Begränsningar med 
behandlingen diskuterades med utgångspunkt av de svårigheter som finns i det terapeutiska svaret 
på grund av hög interindividuell variation, och höga interaktionsrisk med läkemedel och 
födoämnen. Det diskuterades även om den krävande uppföljningen av terapisvar, vid mätning av 
INR-värdet, och detta ansågs vara både en fördel och en nackdel. Fördelen med ständig 
monitorering av behandlingssvar ansågs vara att patienterna upplevde trygghet i att följa sin 
läkemedelsbehandling och vara delaktiga i den. Nackdelar som diskuterades var att monitorering är 
krävande.  
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”Patienter som är förhållandevis unga, och intresserade av att resa och att röra sig, 
har problem hur de ska sköta kontrollerna på resande fot, inom och utom landet, 
framförallt utom landet… och det gör att warfarinbehandling blir en ganska 
krävande behandling” 
 
 

Kostnaden 
Kostnadsskillnaden mellan warfarin och NOAK i faktiska kronor är tydlig. Kostnaden för 
behandling med warfarin som antikoagulantiabehandling är cirka …. Och kostnaden för NOAK är …. 
Medvetenheten om kostnadsskillnaden var hög hos båda yrkeskategorierna.   
 

”De är avsevärt dyrare än warfarin, men ett billigt läkemedel är inte alltid ett billigt 
läkemedel, för om du har en cerebrospinal komplikation eller har du ett ineffektivt 
skydd mot tromboemboliska komplikationer och om de beror på att man inte 
använder det till alla patienter som borde ha det, så blir det ju väldiga kostnader av 
en blodpropp i huvudet” 

 
Kostnadseffektiviteten diskuterades, där studier visat att NOAK har visat ge bättre strokeprevention 
tillskillnad från warfarin och att val av NOAK minskar strokeincidens och därför är ett billigare 
alternativ utifrån ett framtidsperspektiv.  
 

”Har man ett läkemedel som kan förebygga stroke i högre grad då är detta 
läkemedel, trots dyrare behandling, mer kostnadseffektivt.” 

 
Kostnaden hade därför ingen betydelse för val av behandling, då den medicinska aspekten ansågs 
vara en mer betydelsefull faktor att ta hänsyn till. Yrkesgrupperna hade åsikter om varandras insikt i 
behandlingskostnader. De kliniska farmaceuterna ansåg att förskrivare inte besitter samma grad av 
kunskap om behandlingskostnaderna som dem, och att hänsyn till behandlingskostnaderna är en 
viktig del i yrket.  
 

”Jag tycker att det är lite i min roll som klinisk apotekare att jag tror att jag är mer 
medveten om kostnaden än en läkare eftersom det är den av en utbildning, men trots 
det tycker jag att det eller tror jag att kostnadsskillnaden mellan warfarin och NOAK 
att det är inte så stort när man jämför med vinster som man får när det gäller 
utsatta patienter och antal minskade events utjämnar denna kostnadsskillnad.” 
 

 
Switch  
Att byta antikoagulationsbehandling från en befintlig välfungerande behandling rekommenderas 
inte enligt behandlingsrekommendationerna. Vid en välinställd behandling finns ingen motivering 
till byte om det inte föreligger några specifika orsaker. Det rådde delade åsikter om switch från en 
välfungerande behandling. Diskussionen om att NOAK visat på likvärdiga, om inte effektivare 
strokebehandling, förenat med mindre allvarliga biverkningar, användes i motivering att switcha 
bör göras från warfarin till NOAK.  
 

”När vi nu har många studier som visar att det här är precis lika effektiva, och om 
inte lite bättre, och dessutom är förenat med mindre mycket allvarliga biverkningar, 
då tycker jag att det inte finns någon anledning att fortsätta med warfarin, utan då 
tar man det nya läkemedlet. Varför skulle man annars utveckla bättre saker för om 
man inte använder dem.” 

 
I motsats till detta diskuterades att socialstyrelsens rekommendationer bör följas med att switcha 
från en behandling är ett utbildningsmoment för äldre patienter och uppleva trygghet med sin 
befintliga behandling och uppleva skepsis till byte. 
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”Patienter är ofta äldre som står på Waran och kanske redan känner trygghet med 
sin medicinering och då finns det ingen anledning att byta ut den.” 

 
 

Säkerheten av NOAK 
Säkerheten av NOAK diskuterades utifrån olika perspektiv. Missödet med ximelegatran som den 
första NOAK:en att introduceras på marknaden år 2006, diskuterades utifrån 
läkemedeltillverkasens vilja och sträva efter att utveckla nya preparat och att ibland är viljan stor att 
riskerna bortses. Att säkerhet vid användning av nya, relativt obeprövade läkemedel med 
ofullständiga biverkningsprofiler diskuterades inte som en begränsning vid val av läkemedel. Här 
bör dock en risk-och nyttoanalys göras, vad är riskerna med val av ett visst preparat framför ett 
annat, och vilka risker är man beredd att ta. Det diskuterades även att den missledande 
informationen om Pradaxa inledningsvis, är ett exempel på hur viktigt införandet av nya läkemedel 
på marknaden måste ske ordnat och att hela vårdkedjan har tillräcklig kompetens.  
 

”Ett införande med ett såhär pass riskabla läkemedel måste vara ordnat och föregås 
av utbildning, rekommendationer, därför dessa fall visar ju bara hur illa det går när 
man inte har det och folk, har förskrivit läkemedel på felaktigt sätt och att 
patienterna har drabbats av det.” 

 
Säkerheten diskuterades även från perspektivet hur tillförlitliga läkemedelsverket och EMA anses 
vara. Det fanns ett stort förtroende för dessa myndigheter då information om upptäckta 
biverkningar, varningar och annan information om säkerheten av läkemedel på marknaden. Åsikter 
om att ett läkemedel inte kommer vara helt säkert ur biverknings perspektiv diskuterades också.    
 

”Man kan inte vänta med att ha ett läkemedel som är helt säkert. Och där har ju 
läkemedelsverket sin roll. Men jag är försiktig med att tro att allt är problemfritt, 
just i ljuset att vi haft ett antal indragningar. ” 

 
Tillförlitligheten för läkemedelstillverkarna var inte lika hög som den för Läkemedelsverket och 
EMA. En gemensam syn var att läkemedelstillverkarna är vinstdrivna företag som vill sälja sina 
produkter, och har lagt ner stora pengar på tillverkning och utveckling av läkemedlet. De vill alltså i 
största mån sälja just sitt läkemedel och få förskrivare att förskriva dem. Därför bör försiktighet 
göras vid val av läkemedel och informationen från läkemedelsverket och EMA ska alltid vara 
ledande vid bedömning av säkerheten av ett läkemedel. 
 

”När läkemedelsrepresentanter pratar om guld och gröna skogar, så bör försiktighet 
vidtas, man får aldrig gömma bort att bakom dessa läkemedel finns ett företag som 
är vinstdrivande.” 

 

Antidot 
Diskussionen om vikten av att ha tillgång till antidot vid överdosering diskuterades i samband med 
säkerhetsaspekterna för ett läkemedel. Åsikterna om denna faktor var en betydande faktor vid val 
mellan NOAK och warfarin var delade. Idag finns endast antidot för en av de fyra NOAKen. 
Dabigatran är den NOAK som har en tillgänglig antidot och det diskuterades huruvida denna faktor 
skiljer sig i betydelse mellan olika yrkeskategorier inom vården.  
 

”Idag finns tillgänglig antidot bara för dabigatran, och när jag är ute och pratar om 
sådant här, vilket händer, då säger jag i att i ert övervägande i vad ni använder så 
tycker jag att ni ska fundera mycket på om det finns en antidot eller inte, och det 
beror på vem ni är och hur viktigt det här är. Är ni kardiologer, eller 
primärvårdsläkare då kanske ni inte tänker på det här, men om ni är kärlkirurger 
eller thoraxkirurger eller trauma kirurger, då är ni väldigt olyckliga när patienter 
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kommer in, och blöder som grisar, och ni inte kan göra något åt det, för att de står 
på det här.  

 
Koagulationsfaktorer diskuterades som tillfällig ”antidot” för patienter som får de övriga NOAK:en 
som saknar antidot. Överdoseringar tillhör inte vanligheten, och sker sällan med dessa preparat, och 
detta var motivering till att antidot inte är en faktor som behövs ta hänsyn till vid val av behandling.   
 

”Det går även att behandla Apixaban blödningar med PCC. Och det är egentligen 
ganska sällan man behöver använda en antidot, eftersom de har kortare 
halveringstid och effekten går ju ur när läkemedlet går ut. ” 

 
Följsamhet 
Följsamhet av läkemedelsbehandling var en faktor som diskuterades i samband med 
läkemedelssäkerhet och respondenternas uppfattningar om patientåsikter relaterade till 
behandling. Patientens följsamhet till läkemedelsbehandlingen är en faktor som är av betydelse för 
behandlingsresultatet. Warfarin diskuterades som en behandling med bristande följsamhet, då 
behandlingen motiverades som krävande och livstilsinskränkande. Dock ansågs INR-monitorering 
vara fördelaktiga för warfarin patienter då dem verka som en följsamhetskontroll och denna 
monitorering saknas för NOAK. Diskussion om bristande följsamhet till warfarinbehandling kan 
föranlett till reducerad strokeprevention och därför försämrat behandlingsresultat vara aktuell. Att 
betona vikten av följsamhet till patienten är en åtgärd som ansågs kräva förbättring inom dagens 
sjukvård. Informationen ska ges från olika delar av hälso-och-sjukvården, från förskrivaren och 
apoteket, där information i broschyrer ges till kunder tillsammans med vidhäftande rådgivning om 
läkemedelsbehandlingen.  
 

”Får vi mera stroke på grund av att folk slarvar med tabletterna. Provtagning är ju 
en compliance drivande faktor i sig, om du sköter ditt Waran bra så behöver du inte 
komma lika ofta. Patienter glömmer eller medvetet inte tar. Men vi vet ju 
erfarenhetsmässigt att compliance är ganska dålig allmänt. Och att den här 
compliance effekten är en säkerhetsaspekt”. 

 
Underlättad följsamhet ur patientperspektiv med NOAK diskuterades utifrån perspektivet att 
doseringarna är bestämda och intag görs med en dos alternativt 2 doser per dag vilket är enklare att 
minnas att ta.  
 

”För warfarin är detta enklare och följa eftersom patienten gör INR-mätningar, men 
med NOAK så har man inte samma uppföljningssystem vilket komplicerar vår insikt 
i om patienten tar sitt läkemedel eller inte.” 

 

Framtidens antikoagulationsbehandling 
Framtidens antikoagulationsbehandling var ett tema som diskuterades och användningen av 
warfarin som antikoagulantia för patienter med förmaksflimmer antas minska i framtiden.  Denna 
minskning av förskrivning av warfarin kommer resultera i att antalet AK-mottagningar, som 
hanterat monitorering av INR-värde för patienter kommer att ned regleras. Warfarin ansågs dock 
inte försvinna helt från marknaden utan finnas kvar men enbart för patienter som inte tolererar 
NOAK eller av andra anledningar inte kan använda NOAK. 
 

”Jag tror att Waran försvinner som förmaksflimmerprofylax i framtiden” 
 
NOAK ansågs vara framtidens antikoagulationsbehandling. Antidoter för samtliga NOAK förväntas 
att utvecklas och detta kommer öka säkerheten för läkemedelsgruppen och på sikt kommer 
införandet av NOAK att minska antal patienter som drabbas av stroke som följd av förmaksflimmer. 
Nya indikationer för NOAK diskuterades även, och förväntas att utvecklas. 
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”Framtiden är nu, det är redan NOAK som dominerar och det kommer fortsätta så 
tills det kommer något ännu bättre utvecklas, men NOAK är här för att stanna.”
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Tabell 5. Kvalitativ innehållsanalys av åsikter om switch från warfarinbehandling till NOAK. 
Analysenhet Meningsbärande enheter 

(ordagrant) 
Meningsbärande enheter 
(kondenserad) 

Subkategorier Kategori Tema 

” För mig väger då två aspekter 
in: Den viktigaste aspekten är… 
När vi nu har många studier som 
visar att det här är precis lika 
effektiva, och om inte lite bättre, 
och dessutom är förenat med 
mindre mycket allvarliga 
biverkningar, då tycker jag att det 
inte finns någon anledning att 
fortsätta med warfarin, utan då 
tar man det nya läkemedlet. 
Varför skulle man annars 
utveckla bättre saker för om man 
inte använder dem…” Respondent 
1 

- Den viktigaste aspekten är att de 
är precis lika effektiva, om inte lite 
bättre. 

- Mindre mycket allvarliga 
biverkningar 

- inte finns någon anledning att 
fortsätta med warfarin 

- Varför skulle man utveckla bättre 
saker för man inte använder dem. 

Visar likvärdiga eller bättre 
effekter, i kombination med färre 
allvarliga biverkningar. 
Utveckling innebär förbättring 
Warfarin är förlegat 
 

Preparatbyte till det bättre 
är en självklarhet 

Byte till NOAK 
från warfarin 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Switch  
 
 
 
 
 
 
 

”jag tänker likt Socialstyrelsens 
rekommendationer att vid en 
välfungerande 
warfarinbehandling så ska man 
inte byta, man ska naturligtvis 
informera patienten om att 
NOAK finns som alternativ, men 
det finns ingen anledning att 
liksom övertala patienten om att 
byta”. 
Respondent 2 

- Vid en välfungerande 
warfarinbehandling så ska man 
inte byta. 

- Informera patienten om att NOAK 
finns 

- Finns ingen anledning att liksom 
övertala patienten om att byta. 

Rekommenderar fortsatt 
välinställd warfarinbehandling 

 

Fortsatt 
warfarinbehandling  

”…eftersom NOAK visat 
likvärdiga eller förbättrade 
effekter än warfarin så tycker jag 
själv att patienter som har 
indikation för en NOAK 
behandling ska ha det och det 
betyder att man byter från 
warfarin ” Respondent 3 
 

- Förbättrade effekter 

- Patienter som indikation för en 
NOAK-behandling ska ha det. 

- Byte från warfarin ska göras 

Använd NOAK när indikationen 
finns och byt från warfarin. 

Byte från warfarin till 
NOAK  
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”Om Patienten har en egen åsikt 
att vilja byta då kan man ta det i 
ett samtal där man kan beskriva 
varför beslutet är taget som du 
gjort. Patientens åsikt är väldigt 
viktigt men man måste först fråga 
anledning till varför Patienten vill 
byta, har patienten kanske 
missförstått någonting. Jag har 
själv aldrig varit i den situationen 
där en patient vill byta trots 
välinställd warfarin behandling, 
warfarin tabletterna är ju små. 
Men däremot har jag haft en 
diskussion med en patient som 
undrade varför de inte stod på 
NOAK och då förklarade jag lite 
att de är nya läkemedel och om 
man redan är välinställd på 
warfarin så bör man inte byta. 
 
Respondent 4 

- Patienten har egen åsikt att vilja 
byta 

- Patientens åsikt väldigt viktigt 

- Fråga anledningen  

- Har själv aldrig varit i den 
situationen 

- Välinställd på warfarin så bör 
man inte byta 
 

Patientens åsikt är viktig i denna 
fråga. Om patienter har 
funderingar om byte diskuteras 
detta. Välinställd behandling byts 
inte ut.  

Välinställd 
warfarinbehandling byts 
inte ut. Patientåsikter 
bemöts med samtal. 

Byte från 
välfungerande 
warfarinbe-
handling 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Switch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Om den är välfungerande, och 
patienten är välinställd så nej… 
inte nödvändigtvis. Det är lätt att 
glömma bort…men viktigt att inte 
göra det… att också ändra en 
medicinering är ett 
utbildningsmoment för patienten. 
Den stora försäljningsvinsten 
med NOAK som jag ser det är ju 
egentligen blodtagningsfrågan att 
man inte behöver ta blodprov på 
samma sätt. De patienter som är 
aktuella för förmaksflimmer är 
ofta pensionärer och de har ju 
många gånger ett årligt 
husläkarbesök och då blir ju 
NOAK övervakning i samband 
med det. Och det är nog den stora 
vinsten. Och vetenskapligt så har 
man ju sett att det finns en 
reducerad risk till 
hjärnblödningar, det där var ju 
kontroversiellt, om det var på 
grund av taskig Waran 
behandling eller om det var en 

 

- Välfungerande 

- Inte nödvändigtvis 

- Utbildningsmoment för patienten 

- Blodtagningsfrågan 

- finns en reducerad risk till 
hjärnblödningar 

- små absoluta vinster 

- Taskig Waranbehandling 

Välinställd warfarinbehandling 
byts nödvändigtvis inte ut. Byte 
av läkemedel blir ett 
utbildningsmoment för patienten. 
Det är endast små absoluta 
vinster.  

Fortsätter med 
välfungerande 
warfarinbehandling. 
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sann effekt av läkemedelsklassen. 
Men som jag förstår utan att ha 
läst studierna är att det nog är 
etablerat att det är en sann vinst 
med preparaten, men att det är 
små absoluta vinster vi pratar 
om… Så fördelen är ju färre 
blodprovstagningar.” 
Respondent 5 
Enligt 
behandlingsrekommendationerna 
så bör patienter med välinställd 
Warfarinbehandling inte byta till 
NOAK. Men ger alltid patienten 
information om att NOAK finns. 
Patienterna är ofta äldre som står 
på Waran och kanske redan 
känner trygghet med sin 
medicinering och då finns det 
ingen anledning att byta ut den. 
Sen kanske om patienten är yngre 
och tycker behandlingen är 
krävande så kan man ju 
rekommendera byte. 
Respondent 6 

- Behandlingsrekommendationerna 

- Inte byta 

- Information om att NOAK finns 

- Äldre 

- Känner trygghet 
- Yngre 

- Krävande  

- Rekommendera byte vid vissa 
situationer 

Byte görs i individuella fall, 
annars följs 
behandlingsrekommendationerna  
 
 

Byte av behandling endast 
vid specifika fall  
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5. Diskussion 
 
Den föreliggande studien utfördes under ett jubileumsår. Det har gått 10 år sedan introduktion av 
NOAK i Sverige. Läkartidningen utgav 3:e december ett eget temahäfte om NOAK: NOAK – 10 år i 
Sverige och det arrangerades ett stort symposium av Läkartidningen med samma tema under 
eftermiddagen den 5:e december i Stockholm [25]. Uppmärksamheten kring NOAK var alltså stor 
och denna intervjustudien genomfördes under en aktuell tidsperiod.  
 
Detta arbete hade som syfte att kvalitativt studera legitimerade läkare och kliniska farmaceuters syn 
på / attityd till användning av NOAK som antikoagulantia jämfört med warfarin. Vidare var syftet 
att undersöka vilka faktorer som är av betydelse vid val mellan NOAK respektive warfarin för 
patienter med förmaksflimmer. 
 

5.1 Metoddiskussion 
Metoden som användes för studien var semistrukturerade kvalitativ intervjustudie med ”photo-
elicitation”, alltså användning av bildmaterial som en del av intervjun. Val av metod gjordes utifrån 
det uppsatta syftet med studien. Semistrukturerad kvalitativ intervjustudie med ”photo-elicitation” 
och påföljande innehållsanalys är en metod som undersöker intervjuobjektets åsikter och tankar 
kring ett förvalt ämne och är utan predefinierade hypoteser utan snarare induktiv och hypotes-
genererande [26]. Kvalitativa studier används för att studera ett visst ämne utifrån studieobjektens 
perspektiv och efterfrågar deras åsikter, erfarenheter och tankar kring ämnet. Denna induktiva 
forskningsprocessen innebär att utifrån de observationer och data som erhålls från studieobjekten 
kunna erhålla en djupare förståelse kring ämnet.  
 
Som hjälpmedel under intervjun användes photo-elicitation, ett bilddokument med figurer och 
bilder relaterade till ämnet/domänen som visades under intervjuns gång. Photo-elicitation har visat 
kunna öka studieobjektens förmåga att uttrycka åsikter och värderingar och har även visat kunna 
öka trovärdigheten och validiteten i studien.  
 
Antal intervjuer, som genomfördes i studien var total 6, tre läkare och tre farmaceuter. Antalet är i 
enlighet med generella krav för kvalitativa studier, då studieobjekten studeras djupare och 
detaljerade data genereras [24]. Regler för nödvändigt antal deltagare i en kvalitativ intervjustudie 
saknas, dock önskas att ”mättnad” av svarsresultat uppnås [24]. I studien intervjuas personer med 
god erfarenhet om ämnet antikoagulation och detta resulterade i utförliga och reflekterande svar. 
Deltagare som är bra informanter gör att ”mättnad” av svarsresultat uppnås snabbare och färre 
deltagare behövs.  
 
 
Under intervjuerna användes en ljudinspelare, för att underlätta transkriberingsprocessen. Samtliga 
deltagare var medvetna om detta, en nackdel med detta är att deltagarna kan upplevt sig hämmad 
eller tillbakadragna. Dock brukar intervjuobjekten glömma bort att de blir inspelade efter en kort tid 
och denna effekt får inte så stort inflytande på intervjun 30.  Denna felkälla är inte möjlig att kringgå, 
då ljudinspelare används (vilket är en förutsättning för exakt transkription) och därför läggs inte 
stor vikt på eventuella felkällor relaterade till detta.  
 

5.1.2 Intern validitet 
Intern validitet är ett mått på metodens frånvaro av systematiska fel som kan påverka resultatet. I 
studien fick samtliga deltagare samma informationsbrev skickade till sig, med information om 
studiens syfte och kort information om ämnet. Under intervjun användes intervjuguiden och 
inledningsvis under intervjun öppnade intervjuare upp med en kort introduktion om ämnet och 
syftet med studien. Detta minskar risken för systematiska fel då intervjuerna hade samma 
förutsättningar för samtliga deltagare. Att samtliga intervjuer röstinspelades skapade samma 
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förutsättningar för alla deltagare och grad av eventuell negativ påverkan under intervjuns gång kan 
antas vara den samma hos respondenterna. Studiens interna validitet anses god med avseende på 
att eventuella systematiska fel har i största möjliga mån försökts elimineras. 

5.1.3 Extern validitet 
Extern validitet innebär hur väl resultatet från studien är generaliserbart från urval till hela 
populationen. Urval av deltagare i studien gjordes kriterierna att de var legitimerade läkare och 
legitimerad apotekare som arbetat/arbetar med antikoagulantia behandling för patienter med 
förmaksflimmer, verksamma i Stockholm eller Uppsala. Att Stockholm valdes som län för urval av 
läkarna berodde på att intervjuaren var bosatt i Stockholm och hade då närhet till intervjuobjekten. 
Att de kliniska farmaceuterna selekterades från Uppsala län gjordes för att utbildning i klinisk 
farmaci har en lång tradition och är en mer etablerad specialitet för apotekare i Uppsala tillskillnad 
från i Stockholm. Frågan om deltagare från övriga län i Sverige ville ha gett annorlunda information 
är svårt att besvara. Behandlingsrekommendationerna för patienter med förmaksflimmer är skrivna 
av Läkemedelsverket och gäller för hela Sverige. Detta ökar chanserna att deltagarna i studien 
besitter liknande kunskap om riktlinjer inom ämnet, och detta ökar den externa validiteten i 
sakfrågor som nationella rekommendationer.  

Den externa validiteten för kvalitativa metoder, i detta fall semistrukturerade intervjuer, är svårt att 
evaluera då det primära syftet med metoden inte var att erhålla generaliserbara resultat utan mer 
fokuserade på en enskild individs upplevelser och åsikter inom ett visst ämne, som dock kan 
återspegla generella opinioner. Dock observerades en god överrensstämmelse av resultaten mellan 
intervjuerna efter innehållsanalys från respondenterna inom samma profession. Detta faktum kan 
ses som ett tecken på att svaren som erhållits från deltagarna är konsistenta och kan i viss mån 
generaliseras för de två professionerna dock krävs stor försiktighet när man vill dra strikta slutsatser 
från resultatet för hela populationen. Den externa validiteten är i denna studien svår att bedöma 
med tanke på val av en kvalitativ metod.  

 

5.1.4. Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mått på hur pålitlig mätinstrumentet som användes i studien var. I studien 
användes kvalitativ innehållsanalys som mätinstrument för att analysera den data som erhölls från 
respektive intervju. Kvalitativ innehållsanalys är en välbeprövad analysmetod som är tillämpbar för 
analys av transkriberingsmaterial från intervjuer för att få fram det underliggande temat i texten 
(REF). Figur 3 (analysen) visar hur processen genomförts i studien och man skulle förvänta sig att 
de predefinierade domäner även återspeglas i resultatet av innehållsanalysen, nämligen ”teman ” 
som genererades av innehållsanalysen. Med kvalitativ innehållsanalys analyseras textens manifesta 
innehåll och därför krävs från intervjuaren ingen tolkning av resultatet. Kongruens mellan 
innehållsanalysen inom individen och mellan individen antyder en relativ hög reliabilitet av 
resultaten i studien och detta återspeglas för de båda professionerna.  

Antal intervjuer i studien anses vara tillräckligt för att erhålla mättnad av resultaten. Som nämnd 
ovan saknas klara regler för antal deltagare i en kvalitativ intervjustudie dock tycks målet 
åstadkomma ”mättnad” i den föreliggande studien har uppnåtts.  

5.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att kvalitativt studera hälso-och sjukvårdspersonals syn på/ attityd till 
användning av NOAK som antikoagulantia jämfört med warfarin samt undersöka vilka faktorer som 
har betydelse för val mellan de två olika preparatgrupperna. Under intervjuerna berördes 5 olika 
domäner som efter innehållsanalys av transkriptet utkristalliserade till 8 olika teman som ansågs 
vara av betydelse vid val av antikoagulantiabehandling, samt åsikter om behandlingen från 
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respondenterna. Tabell 4 illustrerar ur vilka domän som respektive tema utkristalliserades från. 
Nedan diskuteras resultatet för de olika teman.   
 

5.2.1 NOAK idag 
Introduktionen av NOAK på marknaden som strokeprofylax för patienter med förmaksflimmer 
inleddes år 2011 i Sverige. Respondenterna var inte eniga huruvida introduktionstakten mötte den 
efterfrågan på den nya läkemedelsgruppen som fanns. En del respondenter ansåg att 
introduktionstakten var för långsam och att den bromsades av Läkemedelsverket och 
Socialstyrelsen, vilket upplevdes som frustrerande. Detta var ett ämne som diskuterats i samband 
med införandet och läkare runt om i Sverige debatterade frågan om Socialstyrelsens försiktiga 
prioritering av NOAK [27]. I en annan artikel menar de ansvariga för introduktionstakten att den 
var avsiktligt långsam [28]. Motiveringen för detta var den brist på uppföljningskontroller och 
avsaknad på fullständiga biverkningsprofiler, och därför var ett ordnat införande nödvändigt utifrån 
ett säkerhetsperspektiv. Socialstyrelsen medger även den försiktiga introduktionstakten, i 
förhållande till de övriga Europeiska länder, och motiverar detta bristen på vetenskapligt underlag 
 
Som förstahandsval vid ny insättning av antikoagulantia för patienter med förmaksflimmer 
prefererades NOAK framför warfarin hos respondenterna, vilket är i enlighet med 
Läkemedelverkets rekommendationer från år 2017 [17].  
Det rådde delade åsikter om val av NOAK-preparat. Apixaban är förstahandsval enligt Janus info i 
Stockholms län med motivering att apixaban visat ge upphov till minskad risk för hemorragiska 
stroke och färre antal allvarliga biverkningar som exempelvis blödningar [29].  
Majoriteten av respondenter ansåg att apixaban var att föredra som förstahandsval, det fanns även 
åsikter om att dabigatran, som är den NOAK bör prefereras som förstahandsval på grund av 
säkerhetsaspekten.  
 
De befintliga kliniska studierna som finns tillgängliga om de olika NOAK består av fyra olika 
studier: RE-LY, ROCKET-AF, ARISTOLE och ENGAGE AF [15-18]. Dessa studier jämför de olika 
NOAK preparaten med warfarin, vilket visat på likvärdiga eller något bättre effekt som 
strokeprofylax. Kvalitén på dessa studier diskuterades med viss skepsis. Deltagarna i de kliniska 
studierna var noga utvalda, med stränga inklusionskriterier och resultatens generaliserbarhet 
ifrågasattes mot den verkliga populationen. Avsaknad på direkta head-to-head studier mellan de 
olika NOAK-preparaten ansåg vissa respondenter gör det svårt att påstå att en NOAK är bättre än en 
annan. 
 

5.2.1.1 Warfarinbehandling 
Warfarin ansågs inneha många fördelar: väl etablerade effektstudier, långtidsanvändning och kända 
risker. Det påpekades att monitorering av INR-nivå kan upplevas som en trygghetsfaktor för 
patienter, som då upplever delaktighet i sin egen läkemedelsbehandling. I en kvalitativ 
litteraturstudie som genomfördes år 2017, studerades patienters och läkares åsikter och 
förväntningar på behandling med warfarin som antikoagulantia för patienter med förmaksflimmer. 
Patienter i studien ansåg att en fördel med warfarin var känslan av säkerhet och delaktighet i 
behandlingen. Möjlighet till monitorering av effekten av warfarin, var en bidragande faktor till 
trygghetskänslan. Nackdelar med warfarinbehandling ansågs vara att den är besvärliga ur 
patientsynpunkt med upprepade INR-mätningar som är livsstilsinskränkande, framförallt för yngre 
patienter. Interaktionsproblematiken med läkemedel och födoämnen är välkänd och i studien om 
patienters självupplevda åsikter om warfarin, nämndes detta som en stor begränsning och som en 
bidragande faktor till bristande följsamhet.   

 
5.2.2.1 Kostnader 
Kostnaden för behandling med warfarin inklusive monitorering av INR är cirka 3800 kr/ år 
tillskillnad från kostnaden för behandling av NOAK som är cirka 7000–8000 kr per år [8]. 
Läkemedelsrekommendationer och kommittéers uppgift att ge vägledning om behandlingsstrategier 
för sjukdomar och hur dessa ska behandlas på bästa sätt samtidigt som det ska vara 
kostnadseffektivt. Det fanns en stor medvetenhet om kostnadsskillnad hos respondenterna dock 
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skiljde sig värdering av denna faktor vid val av antikoagulantia sig åt mellan yrkesgrupperna. De 
kliniska farmaceuterna ansåg att förskrivare inte var i lika hög grad medvetna om kostnadsaspekten 
vid val av läkemedelsbehandlingar. De ansåg att bedömning av kostnad för läkemedelsbehandling är 
en del av en klinisk farmaceuts arbetsuppgifter och därför är detta en viktig faktor att ta hänsyn till.  
 
 
I en artikel skriven av överläkare Marie-Louise Ekholm, för läkartidningen diskuteras vikten av 
kostnadsmedvetenhet i förskrivarledet [ 31]. Kostnadsperspektiv bör finnas i alla led inom hälso-
sjukvården och Ekholm betonar i artikeln att helhetsperspektivet för patienten måste finnas med i 
beslutsfattandet. Vidare diskuteras den läkaretik som bör styra valet av läkemedel, menat att den 
läkemedelsbehandling som förskrivs ska vara den som förskrivare själv skulle använt. I valet mellan 
warfarin och NOAK, är NOAK det mest kostnadseffektiva valet och detta ansågs av samtliga 
respondenter. Kostnadseffektiviteten i relation till minskat antal kardiovaskulära händelser som 
användning av NOAK medför de jämnar ut skillnaden i den faktiska läkemedelskostnaden som finns 
mellan de två behandlingsalternativen. Att i högre grad förebygga uppkomst av stroke, trots att 
läkemedelsbehandlingen är dyrare ansågs vara mer kostnadseffektivt än att inte välja det. De 
kliniska farmaceuterna menade att kostnaden är en faktor som bör tas i hänsyn vid val av 
behandling, i jämförelse med läkarna som inte ansåg att kostnaden var en betydande faktor att ta 
hänsyn till. Läkarnas resonemang var likt det Ekholm diskuterade att läkaretiken är en mer 
dominant faktor vid val av läkemedelsbehandling i jämförelse med kostnaden.   
 

5.2.2 Säkerheten av NOAK respektive warfarin 
Säkerhetsaspekten av NOAK diskuterade utifrån flera olika perspektiv. År 2006 introducerades 
ximelegatran på marknad, den första NOAK: en som förväntades revolutionera 
antikoagulationsbehandling, dock återkallades den från marknaden på grund av levertoxicitet [10]. 
Vetskapen om missödet med ximelegatran var dock inget som respondenterna diskuterades som en 
begränsande faktor för förskrivning av NOAK. Missödet med ximelegatran väckte diskussion om 
läkemedelsföretagens strävan efter att utveckla nya läkemedel och att även att läkemedelsföretagen 
är vinstdrivande företag. Diskussion om tillförlitligheten till läkemedelsföretagen diskuterades även. 
Respondenterna upplevde inte samma grad av tillförlitlighet till företagen som till myndigheterna. 

 
5.2.2.1 Tillgängligheten av antidot 
För närvarande finns enbart antidot för dabigatran, och detta sågs som en begränsande faktor hos 
en respondent. Avsaknaden av antidot är en säkerhetsaspekt som bör övervägas noggrant innan val 
av behandling görs. Denna motivering användes av den respondent som enbart förskrev dabigatran 
som förstahandsval. För övriga respondenter var avsaknad av antidot inte en begränsande faktor vid 
förskrivning av NOAK. Sedan NOAK introducerades på marknaden år 2006 har diskussionen om 
antidot varit högaktuell [32]. Användning av protrombinkomplexkoncentrat (PKK) vid överdosering 
av de NOAK som ännu saknar antidot bedömdes av respondenterna som ett bra alternativ.  
Diskussion om användning av proteinkomplexkoncentrat (PKK) vid överdosering av NOAK 
bedömdes som ett bra alternativ och användning av PKK vid överdosering av apixaban, rivaroxaban 
och edoxaban är en del av de åtgärder som Läkemedelsverket rekommenderar [33].  
 
 

5.2.2.2 Följsamhet  
Följsamhet till läkemedelsbehandling är en nödvändighet för lyckat behandlingsresultat. Detta 
faktum betonades av de kliniska farmaceuterna som diskuterade att monitorering av NOAK är 
bristfällig då avsaknad på följsamhetskontroller likt INR-provtagning saknas. Vidare diskuterades 
rivaroxaban som en dos behandling som den smidigaste alternativet, att antal doseringstillfällen har 
betydelse för följsamheten. I en prospektiv kohortstudie studerades persistensen, den ihärdighet en 
patient har till sin läkemedelsbehandling, av NOAK behandling i Stockholms län med data från 
vårdanalysdatabsen [34]. Studien jämförde persistensen mellan de olika NOAK preparaten och 
warfarin och resultatet visade att patienter behandlades med warfarin och apixaban hade bättre 
persistensen till sin behandling än övriga NOAK. Följsamhet till läkemedelsbehandling var hög, 
mellan 70-80 %, något bättre resultat visades för patienter som erhöll rivaroxaban tillskillnad från 
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apixaban och dabigatran. Detta kan förklaras med endast ett doseringstillfälle tillskillnad från två. 
Följsamhet var en av de faktorer som de Norska läkarna i gruppintervju-studien ansåg var en viktig 
faktor att ta hänsyn till vid val av NOAK [21]. Att denna faktor diskuterades även i denna studien, 
indikerar på att det är en faktor som är betydande, inte enbart för respondenterna i denna studie.   
 

5.2.3 Switch från warfarinbehandling till NOAK 
Läkemedelsverket rekommenderar inte att patienter med en välfungerande warfarinbehandling ska 
byta behandlingen till NOAK utan goda skäl [1]. Fördelarna med NOAK framför warfarin som 
strokeprofylax har visat på goda resultat. [15-18]. Färre interaktioner med föda och läkemedel är 
associerad med behandling med NOAK, men med detta till grund rekommenderas ändå inte byte 
från warfarin. Respondenternas åsikter om frågan var inte entydiga. En del respondenter ansåg att 
byte inte bör göras enligt behandlingsrekommendationerna och att ett byte för äldre patienter kan 
upplevas som komplicerat och kan bli en ekonomisk fördyring. Majoriteten av respondenterna 
ansåg att byte bör göras, med grund av det medicinska vinsterna. Patientåsikter om byte ansågs vara 
en viktig faktor till huruvida byte bör genomföras. Kvalitativa studier har visat att patientens 
beslutsamhet och delaktighet till behandling är en betydande faktor till ett lyckat 
behandlingsresultat [35] Även patienternas åsikter vid beslutfattande av behandling är viktiga att ta 
hänsyn till. I en enkätstudie genomför i Amsterdam studerades 120 patienter med förmaksflimmer 
som behandlas med warfarin, och om deras åsikter om byte till NOAK [36-37]. Resultatet från 
studien visade att cirka 65 % av deltagarna, motsvarande 80 patienter ville byta behandling från 
warfarin till NOAK med argumenten att de inte kräver blodprovstagning samt den något minskade 
risken för blödning associerad med NOAK. Studieresultatet indikerar på att switch från warfarin till 
NOAK är ett gemensamt beslut av patient och förskrivaren.  
 
 

5.2.4 Framtidens antikoagulationsbehandling 
NOAK introducerades på marknaden år 2009 och i år firar läkemedelsgruppen 10 års jubileum. 
Trontjänaren warfarin har utkonkurrerats och blivit ett andrahandsalternativ vilket är, en historisk 
switch. Respondenternas åsikter om framtiden för NOAK är entydiga – NOAK är här för att stanna, 
och är framtiden inom antikoagulationsbehandling . Idag behandlas cirka 300 000 patienter med 
NOAK i Sverige och siffran uppskattas att öka inom det närmaste 5 åren, och motsvara drygt 85 % 
av all antikoagulationsbehandling [38].  
 
Respondenterna diskuterade utveckling av mätmetoder för NOAK, likt INR-mätning för warfarin, 
kommer att finnas i framtiden. Detta skulle leda till en större säkerhet i dosering av NOAK, och även 
fungera som följsamhetkontroll. Utveckling av antidoter är en nödvändighet i framtiden, och 
utvecklingen är redan igång. Detta skulle öka säkerhetsaspekten vid användning av NOAK [25]. 
 
Även utökade indikationer för NOAK förväntas i framtiden. Redan idag förskrivs olika 
patientgrupper på NOAK som inte deltagit i de kliniska studierna och denna utveckling kommer 
enligt respondenterna att fortsättas [39]. I takt med att användningen av NOAK kommer att öka i 
framtiden diskuterades även den ökade läkemedelskostnaderna som blir en följd av detta. 
Socialstyrelsen har publicerat en prognos över den förväntade läkemedelsförsäljningen i Sverige 
mellan åren 2018-2020 [40]. I prognosen diskuteras att införandet av NOAK var en av de 
huvudanledningarna till att den totala kostnaden på läkemedel i Sverige ökade med 20,1 % mellan 
åren 2014-2017. Inför år 2018-2020 antas kostnaden för NOAK fortsätta att stiga till år 2019, då en 
viss mättnad av antalet diagnostiserade patienter med förmaksflimmer kommer att observeras och 
därför kommer läkemedelskostnaderna att plana ut. År 2017 var kostanden för NOAK 872 miljoner 
kronor och siffran förväntas stiga till 1,6 miljarder kronor för hela riket år 2020.  
 
Framtiden för warfarin diskuterades. Warfarin kommer fortfarande att användas av patienter med 
mekaniska hjärtklaffar och andra situationer där NOAK är kontraindicerat. För dessa patienter 
kommer svårigheterna i framtiden att bli den gradvis minskade kompetensen inom sjukvården som 
är ett resultat av den minskade användningen. Samtliga respondenter var eniga om att användandet 
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av warfarin kommer att minska och att NOAK kommer dominera indikationen antikoagulantia för 
patienter med förmaksflimmer.    
 

 

5.3 Styrkor och svagheter med studien 
Användandet av ”photo elicitation” är en styrka i studien som kan ha bidragit till att 
respondenternas åsikter i större omfattning framkommit under intervjun utan verbal ”intervention” 
av personen som genomförde intervjun. Bilder anses beröra en djupare nivå i människans 
medvetenhet än endast ord och detta är fördelaktigt när en persons åsikter och upplevelser 
efterfrågas28.  
Hög grad av samstämmighet inom yrkesgruppen men inte mellan yrkesgrupperna indikerar att 
studien har en relativ hög validitet.  Nya aspekter kom fram som man ursprungligen inte hade tänkt 
på, t ex. vikten av att ha en antidot hos läkarna och de kliniska farmaceuternas åsikter om 
följsamhet. Ett större antal intervjuer kunde ökat tillförlitligheten av studieresultatet då ”mättnad” 
av resultaten kunde ha uppnåtts i ännu större grad. Även deltagare från olika län i Sverige kunde ha 
bidragit till större tillförlitlighet och generaliserbarhet av resultaten och därmed kunde större 
reliabilitet ha uppnåtts. Ytterligare yrkesgrupper kunde även ökat förståelsen för ämnet inom hela 
vårdsektorn. På grund av den begränsade tiden för detta examensarbete var detta inte möjligt.  
 
Intervjuerna var semistrukturerade, det vill säga att det fanns en viss styrning från personen som 
utförde intervjun vilket kan ha resulterat i att intervjuförloppet till en viss grad har hållits inom fasta 
ramar. Detta har fördelar, men även nackdelar, då styrningen också innebär att man begränsar 
utrymmet för det ”oväntade”, det nya, det som man inte hade tänkts på innan. Det faktum att 
överraskande resultat bland teman och olikheter mellan professionsgrupperna observerades tyder 
på att styrning av intervjuerna troligen inte hade alltför stora negativa konsekvenser för det 
föreliggande arbete. 
 

5.4. Sammanfattning och framtidsvisioner 
Inom kort kommer den årliga kostnaden för NOAK att nå 2 miljarder kronor per år [40] vilket 
motsvarar ca. 8% av den totala läkemedelsförsäljningen i Sverige för enbart denna 
läkemedelsgruppen. Bara av den orsaken är det viktigt att få en bättre insikt i attityder, 
förhållningssätt och ståndpunkter kring antikoagulationsbehandling i Sverige inom olika grupper av 
hälsopersonal. Även om NOAK har många fördelar, så finns även nackdelar och risker med ökad 
användande, bl. a. att många AK-mottagningar kan komma att försvinna och att patienter som 
fortfarande är i behov av warfarinbehandling kan få sämre uppföljning i framtiden.  

 

6 Slutsats 
Syftet med denna studie var att kvalitativt studera legitimerade läkare och kliniska farmaceuters syn 
på / attityd till användning av NOAK som antikoagulantia jämfört med warfarin.  
Syftet var också att undersöka vilka faktorer som har betydelse vid val mellan NOAK respektive 
warfarin för patienter med förmaksflimmer. Studien genomfördes som en kvalitativ 
semistrukturerad intervjustudie med totalt sex deltagare varav 3 läkare och 3 kliniska farmaceuter. 
Ur intervjuerna kunde 8 huvudteman identifieras som ansågs av deltagarna vara betydande faktorer 
vid diskussion om NOAK och warfarin. NOAK prefererades som förstahandsval av samtliga 
respondenter baserat på läkemedelsgruppens likvärdiga eller förbättrade effekter jämfört med 
warfarin, minskad risk för interaktioner och mer patientvänliga behandlingsalternativ. En faktor 
som visade betydande vid valet av behandling var den krävande monitorering som behövs när 
patienten behandlas med warfarin detta underlättar dock detta vid en eventuell compliance 
frågeställning. NOAK förväntas att fortsätta dominera som antikoagulationsbehandling och även 
erhålla utökade indikationer. Trotjänaren warfarin, som varit den ledande behandlingen, anses vara 
besegrad.    
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Bilaga 1: Informationsbrev 
 

 
Till dig som arbetar med förskrivning/rådgivning i samband med 

antikoagulantiabehandling av förmaksflimmerpatienter. 
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie.   
Jag heter Nadia Sebaa och läser mastersprogrammet i farmaci på Umeå universitet, och denna studie 
utförs som en del i mitt examensarbete. Syftet med denna studien är att ta reda på vilka faktorer som 
är av betydelse för läkare och annan kunnig personal vid val av orala antikoagulantia, samt vilka 
känslor och attityder de har kring gamla och nya antikoagulantia och vilka farhågor som finns vid 
behandling och uppföljning av patienter som exponeras för denna läkemedelsgrupp. 
Att behandla en stor andel av förmaksflimmerpatienter med orala antikoagulantia är en viktig del i 
Socialstyrelsens strokeförebyggande program.  

Traditionellt har förstahandsvalet vid strokeförebyggande behandling av förmaksflimmerpatienter 

varit acetylsalicylsyra och warfarin. Sedan dess har nya rekommendationer utfärdats och år 2011 

har en ny grupp antikoagulantia blivit tillgängliga, så kallade NOAK. Initialt gick introduktionen 
av NOAK trögt, dock redan år 2017 översteg antal uttag av NOAK per 1000 invånare i åldern 65 år 
eller äldre, antal uttag av Warfarin.  

Parallellt med denna utvecklingen observeras nu även att fler och fler patienter med välfungerande 
warfarin-behandling byter till NOAK. Detta har medfört betydande kostnadsökningar för 

landstingen, samtidigt som den kliniska erfarenheten med NOAK fortfarande är liten i jämförelse 
med warfarin, vilket kan påverka patientsäkerheten. Detta är särskilt problematiskt eftersom 
möjligheterna för terapimonitorering och antidotbehandling vid överdosering av NOAK är 
begränsade och biverkningar vid långtidsbehandling är fortfarande föga studerat. 
Studien använder sig av en kvalitativ metod och bygger på en semistrukturerad intervju som utförs 

förtrinnsvis på deltagarens arbetsplats, eller annan plats efter överenskommelse. Intervjun är frivillig 
och beräknas ta cirka 30 - 40 minuter. Jag kommer att ljudinspela intervjun, för att möjliggöra exakt 

transkribering av det som sagts under intervjun. Efteråt kommer en så kallad innehållsanalys att 
utföras. 
All information inhämtade under intervjun kommer att avidentifieras. Samtliga personuppgifter 
kommer att hanteras anonymt med undantag av registrering av yrkesroll. Originalintervjun och 

intervjutranskriptionen kommer enbart att hanteras av studenten. 

Jag är väldigt tacksam om ni vill ta er tid för att ställa upp för intervjun! 
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Om Du är intresserad av att läsa mitt arbete när det är färdigt – oberoende av om du deltar i 
studien eller ej - kan du hitta mitt arbete när det är godkänt (troligen april 2019) på 
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=5136 . 
Vid eventuella frågor, tveka inte att kontakta mig! 
 
Student   Handledare 
Nadia Sebaa   Jörn Schneede 
Tel: 073–6236707  Docent/överläkare Klinisk farmakologi 
Mejl: nadia.seba@hotmail.com 
 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Intervjun inleds med att intervjuaren säger följande meningar: 
”Obehandlat förmaksflimmer ökar risken för stroke med minst fem gånger. 
Antikoagulantiabehandling av patienter med förmaksflimmer är en viktig del i Socialstyrelsen 
strokeförebyggande program där även screening för förmaksflimmer ingår. Vid sidan av 
acetylsalicylsyra har warfarin traditionellt varit förstahandsalternativet för strokeförebyggande 
behandling av patienter med förmaksflimmer. Men sedan 2011 har en ny grupp antikoagulantia 
blivit tillgängliga, så kallade NOAK. De är hämmare av h.h.v. faktor Xa och IIa och har fördelen av 
att standarddoseringar kan användas och att terapimonitorering med biokemiska laboratorieprover 
bara i begränsat omfång är nödvändig. 
 Styrbarheten av behandlingen har förbättrats och detta samman med logistiska fördelar har 
medfört att användandet av NOAK har ökad kraftigt. Idag görs nästan 100% av alla ny-insättningar 
av antikoagulantia utgörs nu av NOAK. NOAK har öppnat för möjligheten att uppnå Socialstyrelsens 
arbiträra mål att 80% av patienter med förmaksflimmer ska ha strokeprofylax med orala 
antikoagulantia. Samtidig ser vi tendenser att det även sker en switch av patienter med 
välfungerande Warfarinbehandling till NOAK. Detta har medfört betydande kostnadsökningar 
samtidigt som den kliniska erfarenheten med NOAK fortfarande är begränsad och möjligheterna för 
terapimonitorering och antidotbehandling av NOAK är begränsade. Därför är jag intresserad av att 
ta reda hur läkare och annan kunnig personal ser på NOAK-användandet och vilka faktorer som 
spelar roll vid val mellan de olika antikoagulantia.” 

 
NOAK eller Warfarin? 
Denna figur (figur 1 i bilddokument) illustrerar antal patienter per 1000 invånare i åldern 65 år och 
äldre som gjort minst ett uttag av Warfarin respektive NOAK under åren 2011–2017. Från figuren 
observeras en ökning av uttag av NOAK från 2013 samt att uttagen av NOAK 2017 överskred 
warfarin.  
 

- Genom att se denna figur, kan du själv känna igen denna ökning? Och kan du se dig själv ha 

bidragit till denna utvecklingen 

- Vid ny insättning av patienter på antikoagulantia, vad skulle du säga är vanligast för dig att 

överväga att använda/rekommendera? Warfarin eller NOAK? Varför? 

- Hur väljer du bland de olika typerna orala antikoagulantia? 

- Hur tänker du kring patienter som från tidigare står på en välfungerande behandling med 
Warfarin en nu hellre vill ha NOAK? 

Infrastruktur/kunskapen 
Sverige är bland de land i världen som har bäst uppföljning av Waran-patienter genom AK-
mottagningar och kvalitetsregistret AuriculA.  
- Hur tror du framtiden ser ut för dessa AK-mottagningar, nu när förskrivning av NOAK bara 

ökar? 

Kostnaden för behandlingen  

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=5136
mailto:nadia.seba@hotmail.com
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Kostnaden för behandling med warfarin inklusive monitorering av INR värdet är cirka 3800/år, 
varav c:a 580 SEK är kostnader för Waran. Kostnad för behandling med NOAK är betydligt dyrare, 
mellan 7000-8000 kr per år. I tillägg kommer ev. analyskostnader 

- Hur resonerar du kring kostnadsskillnaden mellan NOAK och warfarin med avseende på 

budget  

- Påverkar denna prisskillnad valet av behandling? 

 

Säkerheten av NOAK respektive warfarin 
Säkerhetsprofilen för warfarin är välkänd, då det används under lång tid, man har möjlighet till 
enkel terapimonitorering och antidot finns tillgänglig. NOAK är ett relativt nytt 
behandlingsalternativ till warfarin, och är inte lika välstuderad samt att samtliga NOAK, med 
undantag för Pradaxa, än så länge saknar antidot.  
- Hur tänker du kring säkerheten av NOAK-behandlingen? 

Den första NOAK: en som nådde marknaden var Ximelagatran (Exanta) 
- Minns du och kan du berätta hur det gick för detta preparat?  

- Känner du dig trygg på att nya NOAK inte också kan bära på ”överraskningar” som vi inte 
känner till än? 

Framtiden för NOAK och warfarin 
Vad tror du om framtiden för dessa läkemedel? 

 

Bilaga 3: Bilddokument 
 

 
1.   2.    
  

   
3.                     4. 
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Bilaga 4. Samtycke till deltagande 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien: Betydande 
faktorer vid antikoagulantiabehandling för patienter med förmaksflimmer - 
En kvalitativ intervjustudie med läkare och rådgivande farmaceuters syn på 
användning av NOAK eller Warfarin. 
 
Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och 
kommer att hanteras. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att 
jag, närsomhelst kan avbryta mitt deltagande. Jag godkänner härmed mitt deltagande i 
denna intervjustudie.  
 
 
Ort/Datum                                                                                                                              . 
 
Namnunderskrift                                                                                                                      . 
 
Namnförtydligande                                                                                                                  .  
 
 
Intervjuare  
 
Underskrift                                                                                                             .    
 
Namnförtydligande                                                                                                                  .  
 
 
 

 
 

 
 


