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Sammendrag 

Warfarin er det mest benyttet orale legemidlet med antikoagulernde effekt i Norge, og har 

vært i bruk ved behandling av tromboemboliske sykdommer i over 50 år. Warfarin selges i 

Norge under navnet  Marevan® og Warfarin Orio og i 2011 brukte mer enn 92.000 

pasienter i Norge medikamentet. Man måler warfarins antikoagulerende effekt i en vanlig 

blodprøve. Svaret gis i en skala som heter INR. Denne verdien forteller hvor lang tid 

blodlevringstiden er forhøyet forhold til normalen. 

Når pasienter som behandles med warfarin trenger smertestillende eller febernedsettende 

legemidler, er det vanlig å anbefale paracetamol. Dette på grunnlag at den ikke påvirker til 

gastrointestinal blødning eller har platehemmende effekt som er ugunstig for 

warfarinbrukere. Paracetamol ble lenge sett på som trygt sammen med warfarin, men 

enkeltstudier og kasuistikker har vist til økt antikoagulering ved stigende INR etter 

kombinasjon av warfarin og paracetamol. Andre studier har ikke har vist slike tilfeller og 

det har ført til diskusjon om hvorvidt det er en relevant interaksjon mellom warfarin og 

paracetamol og om denne har noe klinisk betydning.  

Dette er en litteraturstudie der følgende spørsmål blir stilt: Interagerer paracetamol og 

warfarin? Er dette en relevant interaksjon? Er det mange i Norge som bruker preparatene 

sammen? Hvor mye påvirker doser eller behandlingstid? Hvor lenge er behandling med 

paracetamol forsvarlig når pasienten bruker warfarin? Gir paracetamol og warfarin 

sammen økt blødningsfare?  

Orginalstudiene som er tatt med viser en økt risiko for terapisvikt ved bruk av paracetamol 

fra 2 gram daglig og oppover og gav en odds ratio på 10 (10 ganger større risiko) for at INR 

verdien ville overstige 6.0. (95 % konfidensintervall; 2,2-21,9) sammenliknet med de som 

ikke tok paracetamol. Det ble i denne studien konkludert med at inntak av paracetamol hos 

pasienter som behandles med warfarin er årsak til forstyrrelser i 

antikoagulasjonsbehandling. Paracetamol alene øker ikke blødningsfaren, men vill sammen 

med warfarin å gjøre dette på grunnlag av en høyre biotilgjenglighet av warfarin. 

Warfarinbrukere som samtidig bruker paracetamol over 2 g i 3 dager eller mer vill derfor 

kreve ekstra nye oppfølging. 

 Nøkkelord: INR,  paracetamol, warfarin, oral antikoagulant, gastrointestinal blødning 
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Forkortelser 

ALAT – Alaninaminotransferase 

APAP  - Acetyl-para-aminophenol 

ASAT- Aspartataminotransferase 

BMI  - Body mass index (kroppsmase index) 

DDD -  Definerte Døgndoser  

GI - Gastrointestinal  

INR -  International Normalized Ratio  

LMWH - lavmolekylært heparin 

NAPQI - N-acetyl-p-benzoquinone-imine 

NSAID -  Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (non-steroidale anti-inflammatoriske 

legemidler)  

TIA - Transitoriske iskemiske atakker 

PAF -  PlateAktiveringsFaktoren  

PT - Protrombin Tid  

VKORC -  Vitamin K-epoksidreduktase multiproteinkompleks  

VKORC1 - Vitamin K-epoksidreduktasekompleks-1  
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1 Introduksjon 

 

Warfarin er det dominerende legemidlet for pasienter som har behov for langvarig 

antikoagulasjonsbehandling. Ved behov for smertestillende eller febernedsettende 

legemidler til warfarinbrukere så anbefales vanligvis paracetamol. Dette valget er 

begrunnet fordi preparater med NSAID kan være ugunstig å gi økt gastrointestinal 

blødningsfare og ha platehemmende effekt. I senere tid har studier også vist her at 

paracetamol kan interagere med warfarin og dette har ført til diskusjon rundt hvorvidt 

denne interaksjonen skal sees på som klinisk relevant eller ikke. (1,2) 

 

1.1  Koagulasjonskaskaden 

 

Warfarin påvirker blodets evne til å koagulere og er en vitamin K antagonist. Den 

blodfortynnende effekten skyldes hemming av produksjonen av vitamin-K-avhengige 

koagulasjonsfaktorer (Faktor II, VII, IX og X) i leveren. Dette skjer ved hemming av 

enzymet som reduserer vitamin K til sin aktive hydrokinonform. Denne hemmingen 

oppstår fordi vitamin K blir utkonkurrert av warfarin, en såkalt kompetitiv hemming som 

er en reversibel. Det igjen fører til at det tar  48 timer til den blodfortynnende effekten 

oppstår og varer i 4-5 dager. Dette på grunn av koagulasjonsfaktorene har ulik 

halveringstid. Faktor VII, med en halveringstid på seks timer, blir påvirket først. Etter dette 

blir IX, X og II med en halveringstid på 24, 40 og 60 timer påvirket. (3,4)  

Det finnes faktorer i koagulasjonskaskaden som er viktige. Dette er en rekke proteolytiske 

enzymer og koagulasjonsfaktorer. Koagulasjonsfaktorene er illustrert i figur 1.1. og 

eksisterer i inaktiv form før de aktiviserer av proteolytiske enzymer.(5) 

 

                                                                                                                                                                    1

http://no.wikipedia.org/wiki/Enzym
http://no.wikipedia.org/wiki/Reduksjon
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydrokinon&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Kompetitiv_hemming&action=edit&redlink=1
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Tabell 1: Koagulasjonsfaktorene som medvirker i koaguleringskaskaden (4)                                                                                                                                                                                      

Koagulasjonsfaktor Trivialnavn Frisettende organ K-vitamin avhengig 
syntese 

I Fibrinogen Leveren   

II Protrombin Leveren Ja 

III Tromboplastin Vev rundt karene    

V Proaccelerin Leveren   

VII Prokonvertin Leveren Ja 

VIII Antihemofilifaktor A Leveren   

IX Antihemofilifaktor B Leveren Ja 

X Trombokinas Leveren Ja 

XI Antihemofilifaktor C Leveren   

XII Hageman-factor Leveren, blodplatene   

XIII Fibrinstabiliserende faktor Blodplatene, plasma   

 

Koagulasjonskaskaden kan begynne med to ulike utgangspunkt, kalt intrinsic (indre) 

pathway, og extrinsic (ytre pathway) De to utgangspunkt er illustrert i figur 1.2. I extrinsic 

pathway er det vevsfaktorer som er  utenfor blodet involvert, mens i intrinsic pathway 

finnes alle faktorene inne i blodet. Extrinsic pathway uttrykker in vivo prosessene, og 

forteller om hva som skjer i kroppen. Det er vevsskade som er utgangspunktet for denne 

pathwayen. Intrinsic pathway uttrykker det blodets reaksjon når det kommer i kontakt 

med en kunstig overflate som for eksempel glass. Det begge pathwayene har til felles er de 

siste stegene i koagulasjonskaskaden er aktivering av faktor X. Dette gir aktivering av 

protrombin til trombin. Videre spalter trombin fibrinogen til et uløselig nettverk av fibrin 

(5)                                                                                                                                           
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 Figur 1: Koagulasjonskaskaden og virkested for legemidler som 

påvirkerkoagulasjonskaskaden. Figuren er gjengitt med tillatelse fra Elsevier. (6) 

 

 

1.2 Plateaggregering       

            
For at blodet skal koagulere spiller også blodplatene en viktig rolle. Når vevet blir skadet så 

tiltrekkes og festes blodplatene til det skadede område som fører til en aggregerer av 

blodplater. Det kan her dannes tromber i tilknytning til området som er skadet. Selve 

plateaggregeringen fremprovoseres av faktorer som adensoin, ADP , trombin, collagen, og 

arakidonsyrederivatet tromboxan A2. Disse faktorer gjør at platene blir aktivert og dermed 

binder seg til spesifikke reseptorer og plateoverflaten. Plateaktiveringen gir uttrykk av 

GPIIIa og GPIIb reseptorer som binder fibrinogen. Det er fibrinogen som binder platene 

samme og dermed forårsaker plateaggregering (7) 
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 1.3 Warfarin 

 
Warfarin er ett av fire perorale antikoagulasjonsmiddelet på det norske markedet og 

selges under navnet Marevan® og Warfarin Orion i Norge. (8) Warfarin gis i form av 

tabletter og det tar 2-3 dager før en oppnår full virkning. Doseringen av warfarin styres 

på grunnlag av koagulasjonsfaktorene protrombin og proconvertin som det blir tatt 

regelmessige blodanalyser av. Trombotest blir populært kalt for Tt-prøve.   Indikasjonen 

til warfarin er ved akutt venetrombose eller lungeemboli og da med korttidsbehandling 

og med eventuell kombinasjon med heparin eller LMVH. Warfarin brukes også ved akutt 

hjerteinfarkt,  profylaktisk mot postoperative tromboser, og som tilleggsbehandling til 

kirurgisk eller trombolytisk trombosebehandling samt elektrokonvertering av 

atrieflimmer/flutter. Som langtidsbehandling (> 3 måneder) brukes warfarin ved 

residiverende venøs trombose og lungeemboli, mot perifere arterielle tromber, ved klaffe- 

og karproteser og ved koronarsykdom og TIA (9) 

Når det kommer til warfarins virkningsmekanisme så er det en vitamin K-antagonist. 

Den interfererte i blodet ved koagulasjonskaskaden og hemmer vitamin K-avhengige 

koagulasjonsfaktorer i lever. Legemidlet Marevan® er en blanding av to enatiomerer, S 

og R-warfarin og blir også kaldt en racemisk. Anslått står 60-70 % av 

antikoagulasjonseffekten fra S-warfarin som hindrer enzymatisk reduksjon av vitamin K 

til dens aktive hydroquinoform. Dette skjer med en kompetitiv inhibering siden warfarin 

og vitamin K har en strukturelt likhet (10). se figur 1.3 

Figur 2: Strukturen til vitamin k er og frigitt med fri lisens fra Wikipedia.se og warfarin med fri 

lisens fra Wikipedia.no (11,12)                                                                                               
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  1.4  Internasjonal Normalisert Ratio 

 
 

Warfarin har et smalt terapeutisk vindu, og det er derfor viktig og monitorers effekt 

av behandlingen nøye (13) INR er en standardisert skala får mål på hvor lang tid 

blodet tar før det koagulerer, protrombintid og til på følging og kontroll av 

antikoagulasjonsbehandling Normalverdien uten warfarinbehandling av INR ligger 

på 1,0, men 0,8 og 1.2 er også vanlig (14). For at antikoagulasjon skal antas som 

effektiv  må INR være >2,0, i visse tilfeller >2,5-3,5 (10,14) INR bestemmes etter mål 

på protrombintid hos pasienten (PTpasient) dette for å sammenligne verdien med 

protrombintid på referansetromboplastin (PTnormal) se illustrasjon under. 

Protrombintiden betegnes som tiden det tar før blodet levrer seg før det blir tilsatt 

vevstromboplastin og optimal konsentrasjon av kalsium i blodet. (13)                                                                                                                                                                                                                                                   

Koagulasjonsfaktorer eller protrombin forekommer i nedsatt konsentrasjon så 

forlenges protrombintide. Tromboplastiner er benevnelse på visse substanser fra 

celler og vev som setter i gang blodkoagulasjonen (16) 

 

𝐼𝑁𝑅 = (
𝑃𝑇𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡

𝑃𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
)
𝐼𝑆𝐼

 

 
 

Tegningen  a v IN R er  g jengi t t  fra  wikiped ia.c o m med  f r i  l i s ens  (1 7 )  

 
 

 

1.6 Paracetamol 

 
Paracetamol er ett legemiddel som virker  analgetisk, febersenkende og til dels har en 

antiinflammatorsik effekt. Paracetamol selges i Norge som tabletter, flytende, 

brusetabletter, stikkpiller, smeltetabletter og pulver. Paracetamol selges uten resept i 

minste pakning på 20 tabletter i en styrke på 500mg. Utover denne mengde og styrke 

er paracetamol reseptpliktig. 
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For lette til moderate smerter er paracetamol førstevalget, dette på grunnlag av sin gode 

effekt med lite bivirkninger . Vanlig dosering i Norge for voksne er inntil 3 gram             

paracetamol per døgn fordelt på flere doser.[18] For pasienter som også behandles med 

warfarin er også paracetamol er også førstevalg. 

Det er en viss uklarhet omkring virkningsmekanismen til paracetamol, men man vet 

substansen hemmer COX-enzymet. Paracetamol kan gi mange av de samme effektene som 

COX-2 hemmere,men det ses ikke toksiske effekter på GI,  bronkokonstriksjon hos 

astmatikere bli ikke fremprovosert og plateaggregeringen hemmes ikke [20] Paracetamol 

metaboliseres i leveren der den metaboliseres til sulfat-og glukuronid-derivater og skilles ut 

renalt. Av denne dosen så skilles to til 5 prosent uforandret ut. Den resterende andelen blir 

metaboliseres av CYP450 systemet til metabolitten NAPQI. De mest sentrale enzymene for 

metabolismen av paracetamol er CYP2E1 og CYP1A2. [19] 

                                                                   

                                                                                           

2. Hensikt  

I denne litteraturstudien tas interaksjonen mellom warfarin og paracetamol opp. Det blir 

lagt vekt på dosen paracetamol og om behandlingstid er en direkte link som fører til økt 

blødningsfare og risiko for terapisvikt. I studien blir også sett hvor mange som bruker 

preparatene sammen.  

De viktigste spørsmålene blir: 

 Interagerer paracetamol og warfarin? 

 Er dette er relevant interaksjon? 

 Er det mange i Norge som bruker preparatene sammen.  

 Hvor mye påvirker doser eller behandlingstid? 

 Hvor lenge er behandling med paracetamol forsvarlig når pasienten bruker 

warfarin? 

 Gir paracetamol og warfarin sammen økt blødningsfare? 
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3.Metode 

 

21.01.2014 ble det foretatt søkning I PubMed med søkeordene warfarin. Dette resultat i  

20539 treff. Begrensninger ble gjort med clinicical trails og kortet ned til 1835 studier. 

Deretter  ble ordet analgesic lagt til med 50764 treff . Gikk inn på advanced search builder 

og addet alle ordene  til ett søk. Resultatet med 366 treff som deretter ble forkortet til 144 

treff med publikasjonsdato på under 10 år. Får å treffe det mest relevante ble også 

interactions lagt til med 5740 treff.  Disse tre søkeordene sammen resulterte i 18 treff.  

Etter gjennomgang ble 4 studier tatt ut, disse var de eneste man fikk full tilgang til uten 

ekstra kostnader etter innlogging gjennom min CAS konto. For tilgang til to av disse tre 

studiene ble brukerprofil laget på Wiley Online Library og  SpringLink.  Av de 4 studiene 

som ble tatt med videre var det en metastudie som vises mot orginalstudiene og besvare 

spørsmål knyttet til oppgaven. 

Nytt søk ble foretatt 26.02.2014 i PubMed da med søkeord: paracetamol or acetaminophen, 

bleeding risk, clinical trials. Dette resulterte i 40 studier som videre kortet ned til 3 treff 

etter adding av ordet free article. Disse tre studier ble alle tatt med å  kunne besvare 

paracetamols blødningsfare.  

Bakgrunnsinformasjon ble samlet inn fra bøkene, medical physiologi av W.F Boron et al, 

anatomi, medisinsk terminologi av B.I Lindskog, Felleskatalogen og Pharmacology av H.P 

Rang et al.  

Av nettsider som ble brukt var, I store medisinske leksikon, Den Norske Legeforeningen og 

statens legemiddelverk. Søkemotoren Google ble også som nevnt forsøkt og ytterliger en 

norsk studie ble funnet her. Dette var studien som gav svar på hvor mange i Norge som sto 

på kombinasjon av paracetamol og warfarin. Bilder ble tatt med fra fri linsens fra 

Wikipedia og med tillatelse pr mail fra Elsevier.  
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4. RESULTAT 

4.1 Paracetamol: a haemorrhagic risk factor in patients on 

warfarin (1)                                                                              

Hensikten med studien var å utrykke i målbar størrelse effekten av paracetamol på 

antikoagulerende virkning av warfarin. Dette under normale kliniske tilstander. 

Dette var en prospektiv dobbel-blind, kryssforsøk, placebo-kontrollert studie.  der 11 

warafrinbrukerer som i tilfeldig rekkefølge mottok to 14 dagers behandling av paracetamol 

1 g fire ganger daglig får så deretter i 2 uker hadde en utvaskingsperiode før  2 uker med  

placebo ble gjennomført. Forsøkspersonene kom fra Medicine Unit of Lariboisère Hospital 

(Paris, Frankrike) Disse pasientene hadde tatt mellom 2-9 mg daglig av warfarin i over en 

måned. INR verdiene lå på mellom 2-3 og de var friske og hadde heller ikke nylig vært syke. 

De måtte heller ikke ha brukt paracetamol  14 dager før studien eller mens studien pågikk. 

De ble også stilt ulike krav til som vekt, alder og kjønn.  Hver frivillig av de 11 gav skriftlig 

samtykke i studien.   

 

Figuren 3. Her sees ulikheter i INR hos warfarinbrukerer som får placebo til venstre i 

forhold til paracetamol 4 g daglig til høyre. Base menes med INR før behandling i studien, 

Max: menes med maksimal INR på studiebehandling.                                                                                                                

Resultatet viste at paracetamol 4 g per dag vil gi økning i INR og man kunne observeres 

dette etter mindre enn én ukes behandling.  Studien  har vist økt antikoagulerende effekt 

ved samtidig bruk av paracetamol og warfarin. Den gjennomsnittlig maksimale økning i 

INR observert hos de 11 pasienter var 1,04 ± 0,55 med paracetamol vs 0,20 ± 0,32 med 

placebo (p = 0,003).  Det utgjør dermed en statistisk signifikant forskjell. 
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4.2 Interaction between acetaminophen and warfarin in 
adults receiving long-term oral anticoagulants: a randomized 
controlled trial. (20) 
 

Hensikten med studien var og undersøkte om paracetamol  gitt ved 2 g daglig eller 3 g dag 

vil forsterke den antikoagulerende effekten av warfarin. Dette ved å se en signifikant økning 

av INR , etter da en reduksjon av koagulasjonsfaktor  II eller forandring i faktor  V, VII og 

AT på nylig fryst plasma. De ville også se etter og økt nivå av paracetamol  i blodet.  

Det var en prospektiv, randomiserte og placebo - kontrollert studie. Forsøkspersonene  fikk 

en 10 - dagers behandling med paracetamol  enten i en dose 2 g daglig,  3 g daglig  eller 

placebo. Denne studien ble godkjent av forskningsetiske komité for La Pitié - Salpêtrière ( 

Paris , Frankrike ) 

Studien ble gjort på 45 pasienter. Pasientene gav skriftlig samtykke og var alle 18 år eller 

eldre. De hadde en stabil warfarin dose på 2-9mg daglig i mer en 30 dager og hadde ikke 

brukt paracetamol  på minst 14 dager før studien. Pasientene fikk  i tillegg til sin vanlige 

warfarin regime placebo eller paracetamol tabletter tilfeldig administrert oralt i 10 dager.  

Warfarin ble analysert på dag 0 , 5, 8 og 10  og alle blodprøver ble tatt på omtrent samme 

tid . Behandlingen ble avsluttet hvis en INR-verdien var høyere enn 3,5 , eller hvis en 

interagerende substans  med warfarin eller paracetamol ble foreskrevet i løpet av studien. 

Resultater viste gjennomsnittlig maksimal INR økning var 0,70 ± 0,49 på warfarinbrukere 

som får 2 gram paracetamol daglig. For dem som brukte 3 gram daglig ble økningen på INR 

0,67 ± 0,62 og på placebo gruppen 0,14 – 0,42. ( P = 0,01 for de respektive 

sammenligninger versus placebo ) Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppen som 

mottok 2 gram paracetamol daglig i forhold til gruppen som fikk 3 gram daglig. INR- 

økning ble betydelig på dag 3 og gav en betydelig  reduksjon i faktor II som forutsett. Det 

kan forklares mer med at INR er dem uavhengige faktoren og faktor II er den avhengige 

variabel fordi INR påvirker faktor II, altså INR økingen er ikke ett resultat av faktor II.  

Determinantkoeffisient (R2) indikerer hvor mye variasjon er i det som kalles avhengige 

variabel og som kan forklares av den uavhengige variabel. R2 = 0,36 , P < 0,0001) , faktor 

VII ( R2 = 0,46 , P < 0,0001) og en maksimal økning i paracetamol plasmakonsentrasjoner( 

R2 = 0,563 , p <0,0001 ) . Dette betyr 36% av variasjonen i faktor II i denne studien 

forklares av økning i INR. De resterende 64% av reduksjon i faktor II er det andre faktorer 

som forklarer. Konklusjon i denne studien ble at paracetamol, på 2 g daglig eller 3g daglig 

forsterkes den antikoagulerende effekten av warfarin i stabile pasienter, og dermed krever 

tett INR overvåking i klinisk praksis.                                                                                               
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4.2 Interaction between acetaminophen and warfarin in adults 

receiving long-term oral anticoagulants: a randomized 

controlled trial. (20) 

Hensikten med studien var og undersøkte om paracetamol  gitt ved 2 g daglig eller 3 g dag vil 

forsterke den antikoagulerende effekten av warfarin. Dette ved å se en signifikant økning av 

INR , etter da en reduksjon av koagulasjonsfaktor  II eller forandring i faktor  V, VII og AT på 

nylig fryst plasma. De ville også se etter og økt nivå av paracetamol  i blodet.  

Det var en prospektiv, randomiserte og placebo - kontrollert studie. Forsøkspersonene  fikk 

en 10 - dagers behandling med paracetamol  enten i en dose 2 g daglig,  3 g daglig  eller 

placebo. Denne studien ble godkjent av forskningsetiske komité for La Pitié - Salpêtrière ( 

Paris , Frankrike ) Studien ble gjort på 45 pasienter. Pasientene gav skriftlig samtykke og var 

alle 18 år eller eldre. De hadde en stabil warfarin dose på 2-9mg daglig i mer en 30 dager og 

hadde ikke brukt paracetamol  på minst 14 dager før studien. Pasientene fikk  i tillegg til sin 

vanlige warfarin regime placebo eller paracetamol tabletter tilfeldig administrert oralt i 10 

dager.  Warfarin ble analysert på dag 0 , 5, 8 og 10  og alle blodprøver ble tatt på omtrent 

samme tid . Behandlingen ble avsluttet hvis en INR-verdien var høyere enn 3,5 , eller hvis en 

interagerende substans  med warfarin eller paracetamol ble foreskrevet i løpet av studien 

Resultater viste gjennomsnittlig maksimal INR økning var 0,70 ± 0,49 på warfarinbrukere 

som får 2 gram paracetamol daglig. For dem som brukte 3 gram daglig ble økningen på INR 

0,67 ± 0,62 og på placebo gruppen 0,14 – 0,42. ( P = 0,01 for de respektive sammenligninger 

versus placebo ) Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppen som mottok 2 gram 

paracetamol daglig i forhold til gruppen som fikk 3 gram daglig. INR- økning ble betydelig på 

dag 3 og gav en betydelig  reduksjon i faktor II som forutsett. Det kan forklares mer med at 

INR er dem uavhengige faktoren og faktor II er den avhengige variabel fordi INR påvirker 

faktor II, altså INR økingen er ikke ett resultat av faktor II.  Determinantkoeffisient (R2) 

indikerer hvor mye variasjon er i det som kalles avhengige variabel og som kan forklares av 

den uavhengige variabel. R2 = 0,36 , P < 0,0001) , faktor VII ( R2 = 0,46 , P < 0,0001) og en 

maksimal økning i paracetamol plasmakonsentrasjoner( R2 = 0,563 , p <0,0001 ) . Dette 

betyr 36% av variasjonen i faktor II i denne studien forklares av økning i INR. De resterende 

64% av reduksjon i faktor II er det andre faktorer som forklarer. 

Konklusjon i denne studien ble at paracetamol, på 2 g daglig eller 3g daglig forsterkes den 

antikoagulerende effekten av warfarin i stabile pasienter, og dermed krever tett INR 

overvåking i klinisk praksis.                                                                                                                                                                       
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4.3 The effect of acetaminophen on the international 

normalized ratio in patients stabilized on warfarin therapy 

(21) 

Hensikten med studien var å avgjøre om det fantes en interaksjon mellom  paracetamol og 

warfarin som utgjør forandringer i INR.  Studien tok  også  for seg forskjellen  i 

gjennomsnittlig serum av enzymet  ALAT og ASAT i sekundærmål.   

Studien ble basert på 36 pasienter som hadde oppnådd stabile INRS med warfarin og var en  

prospektiv, randomisert , dobbeltblind , placebokontrollert studie. Studien ble gjennomgått 

og godkjent av lokale forsknings-og utviklingskomité . Alle pasienter ga skriftlig informert 

samtykke til deltakelse . For å være kvalifisert for studiet måtte pasienter være 18 år eller 

eldre og har to påfølgende INRS som lå innenfor ønsket terapeutisk vindu . Pasientene ble 

rekruttert av løpesedler i antikoagulasjon klinikken eller som direkte på klinikken. Studien 

gikk over 4 uker og warafinbrukerene gikk en dag i uken til kontroll.  

Pasienter ble ekskludert hvis de hadde noen tegn eller symptomer på blødning eller hadde 

hatt noen endringer i legemidler som interagerer med warfarin i de to ukene før studiestart.  

Andre eksklusjonskriterier var antifosfolipidsyndrom , tidligere alkoholmisbruk i det siste 

året , historie med narkotika lovbrudd  og  leversykdom. Pasienter som hadde fått 

paracetamol i de to ukene før evalueringen var kvalifisert for opptak , men ble pålagt å 

gjennomgå en to -ukers utvaskingsperiode etterfulgt av en etterfølgende INR evaluering før 

randomisering. Pasientene ble delt i tre grupper på 12 personer der den ene gruppen fikk 

placebo, den andre gruppen fikk 2 gram paracetamol daglig  og den tredje gruppen fikk 4 

gram paracetamol daglig. Resultatet i studien viste en signifikant økning i INR på 0,7 i uke to 

hos warafinbrukerene som fikk 2 gram paracetamol daglig i forhold til warfarinbrukerene 

som fikk placebo ( p =0,01 ) For pasienter som fikk 4 gram paracetamol ble det målt en 

statistisk signifikant økning i INR i uke en, to og tre i forhold til warfarinbrukerene som fikk 

placebo( p=0.04, p=0.01, p=0.01 ) Økningen i INR var henholdsvis 0,5, 0,6 og 1,0. Hos 83 % 

av warafinbrukerene  var INR innenfor terapiområde etter paracetamol var seponert.  

Studien konkluderer med økt antikoagulerende effekt ved samtidig bruk av paracetamol og 

warfarin. Dosen av paracetamol ligger da på 2-4 g daglig. Interaksjon ved dosering av 

paracetamol i lavere doser eller i kortere perioder trenger ytterligere studier. Det ble vist 

ingen statistisk signifikante forskjeller i serum ALAT eller ASAT mellom enten paracetamol 

gruppen versus placebogruppen i uke 4 , men var det en statistisk signifikant økning i 

gjennomsnittlig ALAT nivå  i uke 2 i paracetamol 4-gram daglig gruppen versus placebo 

gruppe . 
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4.4 Adverse interaction of warfarin and paracetamol: 

evidence from a post-mortem study (22) 

Målet med studien var å fastslå utbredelsen og mulighet for uheldige 

medikamentkombinasjoner av warfarin i en stor post-mortem toksikologi database. Samtidig 

bruk av warfarin og NSAIDs var av interesse da disse stoffene har vært forbundet med indre 

blødninger både i klinisk og post-mortem studier. Et annet formål var å få fakta knyttet til 

sikkerhet av warfarin-paracetamol og warfarin-tramadol kombinasjoner. 

Metoden som ble brukt var søk i  post-mortem-databasen. Dette søket foregikk 1 års tid. Alle 

warfarin-positive caser og caser som inneholder interaksjoner, definert av Sfinx 

interaksjonsdatabase ble inkludert. Alle caser som inneholdt paracetamol eller tramadol ble 

også inkludert, og for hver warfarin-positiv sak, ble en alders +5år, kjønn og om alkohol var 

til stede lagt til som en del av studien. Dødsfall forårsaket av antikoagulerende bruk ble også 

evaluert fra dødsattester basert på medisinsk-juridiske obduksjon                                                  

I totalt 6178 tilfeller var warfarin til stede og av disse tilfellene ble 328 tilfeller tatt ut. Disse 

328 tilfellene inneholdt minst en legemiddel interaksjon og paracetamol utgjorde den mest 

tallrike på listen med 49 %. Studien viste når paracetamol og warfarin ble oppdaget samtidig, 

ble antall fatale blødninger på 4,6 og 2,7 ganger høyere sammenlignet med paracetamol eller 

warfarin å bruke i seg selv alene. Resultatene utgjorde dermed en signifikant forskjell. 

Konklusjonen ble at paracetamol og warfarin sammen kunne gi fatale konsekvenser og være 

livsfarlig. 

Tabell 2: Her sees forskjellen i bruk av warfarin alene og sammen med paracetamol. 

Kombinasjonen utgjør høyere risk for terapisvikt og død. 

Legemiddel 
observert 

Nummer 
på caser 

Dødsattester 
ikke tilgjenelige 

Mann    
(%) 

Kvinne 
(%) 

Alder (år)a Positiv for 
alkohol (%) 

Warfarin alene 219 5 82 18 69 (11) 35 

Warfarin i 
kombinasjon med 
intregerende 
legemiddel(er) 

109 1 61 39 73 (12) 18 

Paracetamol alene 300 2 62 38 60 25 

Paracetamol i 
kombinasjon med 
warfarin 

53 0 66 34 76 (9) 15 

Alle warfarin-
positive caser 

328 6 75 25 70(12) 30 
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4.5 Effect of Acetaminophen on International Normalized 

Ratio in Patients Receiving Warfarin Therapy (23)  

Metastudie 

Studien ble gjort for å forstå interaksjonen av et paracetamol og warfarin og dens mulige 

mekanismer. Studien ble gjennomført en litteratur søk ved hjelp av PubMed ( 1966 - 

november 2010) Søkeordene som ble brukt var paracetamol , APAP , og warfarin . En prøve 

av kasuistikker i tillegg til alle engelskspråklige studier ble analysert , og relevante referanser 

ble undersøkt for flere artikler . Studien henviser til fem ulike caser der alle hadde fått høye 

INR verdier grunnet bruk av paracetamol og warfarin sammen. 

Case 1 viser en 66 år gammel kvinne som bruker vedlikehold warfarin til en gjennomsnittlig 

dose på 3 mg / dag for sekundær forebygging av hjerneslag. Hennes protrombintid ble 

opprettholdt på 15-19 sekunder , med et maksimum på 23 sekunder over 4 år med terapi . 

Etter inntak av 48 tabletter av en paracetamol - kodein kombinasjon over 10 dager grunnet 

ryggsmerter , ble kvinnen innlagt med blod i urinen og gingival blødning . Hennes 

protrombintid var 96 sekunder.         

                                                                                                                                                                               

Case 2 viser en 63 år gammel kvinne som mottak warfarin 4-4,5 mg / dag etter aortaklaffen 

erstatning. Hun opplevde en forhøyet INR ved to separate anledninger . Hennes INR hadde 

vært stabilt i flere måneder før den ble målt til INR-verdi på 9,6 , noe som medførte at 

warfarin ble holdt tilbake . Den neste dagen steg pasientens INR verdi til 12,0 og blødning fra 

tannkjøttet og spontane blåmerker i lysken oppstod. Ni dager senere var hennes INR på 5,4 , 

til tross for at hun ikke fikk noe warfarin. Dagen etter var hennes INR var 2,6 og warfarin ble 

startet på nytt på 3 mg / dag . Før denne INR høyden , hadde pasienten inntatt paracetamol 2 

g / dag i 7 dager. Rundt to uker etter å ha startet behandling med warfarin igjen får hun igjen  

paracetamol i en kombinasjon med kodein. Styrken er 1,5 g paracetamol daglig og kodein i 8 

dager . På pasientens siste dag med denne kombinasjonen medisinen , måles hennes INR til 

8,5 og warfarin igjen ble holdt tilbake . Seks dager senere er hennes INR  innenfor 

terapeutisk område , og warfarin ble startet på nytt . Ingen andre potensielt samspill 

legemidler ble identifisert , og ingen vitamin K ble gitt i noen av de separate anledningene. 

Denne pasienten opplevde to klinisk relevante episoder av supraterapautisk INR etter 

paracetamol bruk.                 

En annen case beskrives en 62 -år gammel kvinne som får en gjennomsnittlig warfarin dose 

på 4,7 mg daglig etter mitral ventil erstatning , med en stabil INR i flere måneder. Hun kom 

til akuttmottak med en retroperitoneal hematom og hennes INR på dette tidspunktet var 7,5 

og betydelig høyere enn hennes tidligere INR på 2,5 som ble målt en måned tidligere . Etter 
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samråd med pasienten , ble det oppdaget at hun hadde tatt 8-10 stykker paracetamol 

tabletter på 500 mg tabletter over 4 dager for knesmerter sekundært til et fall. Alle hennes 

medikamentelle behandling , inkludert warfarin , hadde vært uendret . Pasientens INR ble 

redusert til 1.9 etter administrering av 2 enheter av friskt frosset plasma og 1 mg av 

intravenøs vitamin K. Den fjerde case i denne studien var en 74 - år gammel mann. Han var 

mottar warfarin 5 mg / dag i fire år til behandling av atrieflimmer , med en gjennomsnittlig 

INR på 2,7 . Hans INR steg til 4,0 da han angivelig tok paracetamol 2 g / dag i 3 dager for 

smertelindring . Warfarin ble stoppet for en dag og startet på nytt med samme dose . En uke 

senere , og i denne tiden ingen paracetamol bruk ble rapportert så ble INR redusert til 2,2 . 

Etter denne hendelsen  samtykket mannen til å motta paracetamol 1 g fire ganger / dag i 3 

dager.  Laboratorietester ble gjennomført under hele tiden. INR steg fra preacetaminophen 

verdi av 2.3 til 6.4 på dagen etter paracetamol ble avviklet.                                                                                            

Leverfunksjonsprøver ble funnet å være innenfor normalområdet. Aktiviteter av faktor VII-

og faktor X ble redusert fra 29,4% til 15,5% og 27% til 20,2%, denne reduksjonen 

representerte at koagulering aktivitet etter paracetamol ble administrert ble redusert         

                                                                                                                                           

Den siste casen omhandler enn 81-år gammel kvinne som får warfarin 4-4,5 mg / dag etter 

innsetting av aortaklaff protese. Hun hadde INR stabilt på ca. 3,0 for de foregående seks 

månedene. Pasienten tok paracetamol 1 g hver 6. time i 3 dager, deretter 1 g hver 6. time etter 

behov for fire flere dager for feber. Pasienten kom til sykehuset for vurdering av mulig 

endokarditt, hennes INR-verdi var 16,39, og hun opplevde gastrointestinal blødning, som ble 

hennes første bemerket blødning etter oppstart med warfarin. Etter vitamin K og fersk 

frosset plasma ble administrert sank, pasientens INR til mindre enn 2,0; paracetamol ble 

avviklet, og warfarin ble startet på nytt, og titreres til en terapeutisk INR. Pasienten nektet 

bruk av noen annen resept, over-the-counter, eller urte agenter.                     
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4.6 Relation of upper gastrointestinal bleeding to non-

steroidal anti-inflammatory drugs and aspirin: a case-control 

study. (24) 

Hensikten med studien var å studere forholdene mellom legemiddelbruk og øvre 

gastrointestinale blødninger. Studiene ble gjennomførte i fem somatiske sykehus i regionen 

Antwerpen  i Belgia å var en case-contol studie. Det var 161 frivillige pasienter som ble 

studert ( 102 menn, 59 kvinner) og de ble matchet etter alder og kjønn. Disse pasientene var 

alle kvalifisert til å bli med grunnet innleggelse med gastrointensinal blødning. Disse 

blødningene var peptisk øsofagitt, duodensår og magesår. Det var sykehusets  

kontrollpersoner som matchet  alder og kjønn. Legemidlene som var med i undersøkelsen var 

NSAID, asprin, paracetamol og kortikosteroider.  

Resultatet viste her en meget signifikant forskjell mellom caser og kontrollpersoner i bruk av 

ikke - steroide antiinflammatoriske legemidler, da NSAID med untak av aspirin. Odds ratio 

var 7,4 , p mindre enn 0,001 , 95 % konfidensintervall odds ratio 3,7 til 14,7 ) det var også en 

signifikant forskjell i bruk av aspirin . ( odds ratio 2.2 , p = 0,025 , 95 % CI odds ratio 1,3 til 

4,0 ) og en svært betydelig forskjell om tilstedeværelsen av forløpere av mavesår ( odds ratio 

5,5 , p mindre enn 0,001 , 95 % CI odds ratio 3.2 til 9.6 )  Det var en svært betydelig forskjell 

om tilstedeværelsen av forløpere av mavesår ved NSAIDs og asprin bruk. Mens det var ingen 

signifikant forskjell i bruk av andre legemidler som paracetamol og kortikosteroider, og heller 

ikke ved bruk av alkohol eller tobakk. Pasientgruppen som bruke NSAIDs var eldre , det var 

flere kvinner , og de hadde en høyere dødelighet enn den gruppen som ikke bruker NSAIDs . 

 Blant pasienter med blødende mage-eller duodenalsår , skilte ikke NSAID brukere seg mer 

ut med å ha hatt symptomer på magesår sykdom , og de hadde ikke høyere frekvens av flere 

magesår eller duodenalsår . Henføres risikoen for NSAID var 0,30 ( 95 % KI 0,23 til 0,37 ) og 

for aspirin bruker 0,14 ( 95 % KI 0,08 til 0,20 ) . 
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4.7 Risikofaktorer for blødende magesår (25) 

 

Mange legemidler gir økt risiko for blødende ulcus ventriculi og duodeni så hensikten med 

denne studien var å kartlegge Helicobacter pylori-infeksjon hos pasienter med blødende 

ulcus. Studien ble gjort i perioden 2002 og i 2007 og eventuelle endringer i medikamentbruk 

og forekomst av Helicobacter pylori ble observert. 

 

I perioden 1.1.–31.12. 2002 ble det ved gastromedisinsk avdeling ved Ullevål 

universitetssykehus gjort en prospektiv registrering av medikamentbruken hos pasienter med 

øvre gastrointestinalblødning 

Legemidlene som ble tatt med var bruk av NSAID, paracetamol, 

acetylsalisylsyre, klopidogrel, lavmolekylært heparin,warfarin, SSRI, glukokortikoider,  og 

protonpumpehemmere samt Helicobacter pylori-infeksjon ble registrert. Befolkningen ≥ 60 

år i Oslo i 2007 var kontrollgruppe for medikamentforbruket. 

 

Resultater. 78,2 % i 2002 og 90,7 % i 2007 brukte minst ett av medikamentene (p = 0,01). 

Ikke-selektive NSAID-midler ble brukt av 25,7 % i 2002 og av 46,1 % i 2007 (p = 0,001). I 

2002 brukte 36,7 % to eller flere medikamenter, det samme gjaldt 50,9 % i 2007 (p = 0,02). 

Flere pasienter brukte ikke-steroide antiinflammatoriske midler, acetylsalisylsyre, 

klopidogrel, lavmolekylært heparin, selektive serotoninreopptakshemmere og 

glukokortikoider enn kontrollgruppen. Helicobacter pylori ble påvist hos 51,0 % av 

pasientene i 2002 og hos 41,1 % i 2007 (p = 0,11). 

Når det kom til Paracetamol viste ca.30% av pasientene i denne studien at de brukte 

legemidlet. Det var på samme nivå som kontrollgruppen og viste dermed ingen signifikant 

forskjell på at paracetamol øker faren for blødende magesår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=Lk-17-muskl-187
http://legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=Lk-04-blod-2595
http://legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=Lk-04-blod-1893
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4.8 Samtidig bruk av warfarin, analgetika og 

antiinflammatoriske midler (26) 

 

Hovedhensikten med studien var å kartlegge forekomst av samtidig bruk av reseptpliktige 

analgetika samt antiinflammatoriske midler sammen med warfarin.        

                                                                                                                                                                                                                    

Metode som ble brukt var å hente ut data  fra Reseptregisteret ved Folkehelseinstituttet for 

tidsrommet 2004 – 06. I reseptregisteret finnes  informasjon om alle uthentinger av 

legemidler fra alle norske apotek fra 1.1. 2004. Det er alle legemidler som blir registret her 

uanvhengig av redusjonsordning. I ett reseptregister står informasjon om kjønn, alder, 

geografisk tilhørighet, hvem spesialist som har skrevt ut medisien, apotek, dato for utlevering 

og flere opplysninger der det kommer til legemidlet som pakningstørelse, DDD, ATC-kode  og 

generisk bytte. Denne studien var fra 1.1.2004-31.12.2006 og inkluderte alle uthentinger av 

warfarin på norske apotek. De eneste som ble eksludert var dem uten personnummersiden 

dem ikke  kunne følges over tid. Andelen uthentinger som ble ekskludert var 2,1 % i 2004, 0,7 

% i 2005 og 0,6 % i 2006. Resultatet på denne studien viser at i 2006 var det underkant av 

80 000 warfarinbrukere i Norge. Av dem var 60% menn, 93% var eldre enn 50 år og 

flesteparten av dem sto på langtidsbehandling. Resultatet nedenfor viser en statestikk over 

warfarinbrukeren i Norge fra 2004-2005. 

Tabell 3 Antall warfarinbrukere (prosent av warfarinpopulasjonen)1 med 

minst to uthentinger av paracetamol  på resept i perioden 2004 – 06,  

gjennomsnittlig antall ordinasjoner og antall definerte døgndoser (DDD)  

  Ordinasjoner  DDD 

Type 

analgetikum 

Antall 

(%) Gjennomsnitt Median Variasjonsbredde2  Antall Gjennomsnitt 

Anilider        

Paracetamol        

 2004 
8 925 

(12,6) 
2,8 2 32  550 418 61,7 

 2005 
10 952 

(14,5) 
3,0 2 51  739 661 67,5 

 2006 
12 320 

(15,9) 
3,1 2 51  887 689 72,1 

1Antall brukere av warfarin med minst to uthentinger; n2004 = 71 081, n2005 = 75 380,  

n2006 = 77 857 
2  Maksimum minus minimum antall ordinasjoner  

http://legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=lk-20-smerter-6051
http://legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=lk-20-smerter-6051
http://legemiddelhandboka.no/Legemidler/?frid=Lk-04-blod-1893


18 
 

5. Diskusjon  

I denne studien ble samtidig bruk av warfarin og paracetamol kartlagt. Av tidsmessige årsaker 

var det nødvendig å begrense studien, og det ble derfor kun sett på studier med gratis full 

tilgang. Andre muligheter var å betale eller be forfatter om lov til å bruke arbeidet og det ble 

ikke aktuelt siden dett ville  resultere i ventetid på ubestemt tid. 

I dette arbeidet har jeg forsøkt å gi svar på følgende spørsmål: Interagerer paracetamol og 

warfarin og er dette er relevant  interaksjon? Er det mange i Norge som bruker preparatene 

sammen? Hvor mye påvirker doser eller behandlingstid? Hvor lenge  er behandling med 

paracetamol  forsvarlig når pasienten bruker warfarin? Gir paracetamol og warfarin til 

sammen økt blødningsfare? 

Er det en interaksjon  mellom  paracetamol og warfarin, og er denne relevant? 

Studien til Mahè et al viser til at paracetamol 4 g per dag vil gi en økning i INR og dermed økt 

antikoagulerende effekt.  Det er dermed av klinisk relevant betydelse. Studien kan ikke si noe 

hvorfor interageringen skjer siden det var mangelen på bestemmelse av plasma warfarin og 

paracetamol nivåer .   Mahè et al hadde kun som primære mål å finne ut om det var en 

signifikant interaksjon mellom warfarin og paracetamol i form av INR og under normale 

forhold ( blod ble samlet hjemme hos pasienten ) . Det er derfor ikke mulig å konkludere med 

hensyn til mekanismen for denne interaksjonen. Zhang et al og Parra et al sine studieresultater 

tyder også på en klinisk relevante INR økninger kan forekomme hos pasienter som får stabil 

warfarin som begynner å ta  paracetamol daglig i moderat til høy dose fra 2 g – 4 g daglig. 

Tolkning av interaksjonen av disse studiene er vanskelige begrunnet at virkningsmekanisme 

for paracetamol ikke er fastslått. Studien støtter videre tidligere studier der hvor paracetamol 

syntes å forsterke effekten av warfarin i en dose - og tidsavhengig måte. Studien til Parra et al  

konkluderer med økt antikoagulerende effekt ved samtidig bruk av paracetamol og warfarin. 

Dosen av paracetamol ligger da på 2-4 g daglig. Interaksjon ved dosering av paracetamol i 

lavere doser eller i kortere perioder trenger ytterligere studier. 

En metaanalyse av Launiainen et al bekrefter de tre studier som oppgaven bygger på at 

paracetamol og warfarin sammen kunne gi fatale konsekvenser og være livsfarlig i form av økt 

INR som fører til økt blødningsfare.  Siden de fleste warfarinbrukerer er over 50 å og ofter 

bruker flere legemilder enn yngre øker legemiddelinteraksjonene i denne gruppen av 

populasjonen. 

 

Hvor mange i Norge bruker en kombinasjon av warfarin og paracetamol? 
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Siden paracetamol kan kjøpes reseptfritt finnes det  ett stort mørketall ved siden av studier 

som viser til 80 000 personer  i 2005 brukte warfarin sammen med reseptbelagt paracetamol.  

Hvor mye påvirker doser eller behandlingstid? 

I Studien til Machè et al observeres det en stigende INR etter kun 4 dager med paracetamol    4 

g fordelt på fire ganger daglig  

Parra et al tidligste studiemåling av INR viste en signifikant forskjell mellom gruppen som fikk 

paracetamol 500mgx2 4 ganger daglig mot placebogruppen. Parra et al skriver om et økende 

ALAT i uke 2 for warfarinbrukerene som kan føre til terapisvikt.  

Videre sees resultater av metastudie fra Gregory et al der fem caser der warfarin og 

paracetamol er involvert. Man skal forsiktig med å trekke noen generell konkusjoner av enkelt 

tilfeller, men felles  for alle casene var en stigning i INR etter en periode på 3-10 dager. Den 

ene casen viste også en forhøyet INR ved paracetamol 2 g mot ingen særlig betydning ved 1 g 

daglig i laboratorietester.   

Hvor lenge er behandling med paracetamol forsvarlig når pasienten bruker warfarin/ gir 

kombinasjonen økt blødningsfare? 

Resultater av samlende studier viser bruk over 2 gram paracetamol daglig fra tre dager og 

utover gir forhøyet INR som igjen fører til terapisvikt og blødningsfare. Interaksjon ved 

dosering av paracetamol i lavere doser eller i kortere perioder trenger ytterligere studier  

Mahè et al viser i sine studier begge fare for terapisvikt der paracetamol blir brukt i 4 dager 

henholdsvis en uke. Zhang et al viser økt INR på dag 5, men ingen forskjeller på 2 og 3 gram. 

Funnene er av klinisk relevant karakter siden paracetamol anses å være førstevalget av 

analgetisk terapi for pasienter som får oral antikoagulasjon. Parra et al ekskluderte pasienter 

med tidligere blødninger å det er ikke nevnt om denne blødningsrisiko i studien.  

En prospektiv registrering av medikamentbruken hos pasienter med øvre 

gastrointestinalblødning i Søberg et al sin studie. Viser i resultatet i studien til Gastromedisinsk 

avdeling ved Ullevål universitetssykehus at kontrollgruppen mot de som brukte paracetamol 

hadde lik sjans på 30% for å utvikle gastrointestinalbløding.  

 

Svakheter i studiene ved paracetamol bruk på warfarinbehandling er lav representativitet og 

fare for skjevhet i utvalget grunnet få pasienter. Med et så lite tallmateriale blir det vanskelig 

å generalisere utvalget til en populasjon og å trekke noen sikre konklusjoner og p-verdiene er 

høye. 
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Man kan også trekke inn god compliance/adherence med både medisininntak, næringsinntak 

og INR-malinger som er nødvendig hos langtidsbrukere av antikoagulans legemidler for å 

oppnå god antikoagulasjonsbehandling [27]. Warfarinpasienter som har lite kontroll på dette 

har økt risiko for bivirkninger i behandlingen [27, 28]. I 2004 ble en amerikansk studie 

publisert, den konkluderte med at non-adherence var årsak til 36 % av tilfellene der INR-

verdiene kom ut av terapeutiskområde. Glemte warfarindoser, endring i inntak av vitamin K, 

doserelaterte misforståelser, glemte legekontroller, endringer i inntak av alkohol og gått tom 

for medisin var de vanligste årsakene til non-adherence. Avvikende INR-verdier forårsaket av 

non-adherence var oftere for lave enn for høye, dermed vil risikoen for trombose være høyere 

enn risikoen for blødninger. Å være eldre enn 85 eller yngre enn 65 År var en risikofaktor for 

INR utenfor terapi området på grunn av non-adherence [28]. 18 

  

 

6. Konklusjon 

Hvis pasienter som bruker antikoagulantia har behov for smertestillende og/eller 

febernedsettende medikamenter tyder de foreliggende opplysninger på at de kan bruke 

paracetamolpreparater i doser på inntil 2 g daglig i kortes mulige perioder. Dersom de har 

behov for å bruke paracetamolpreparater i lengre tidsrom og i doser på over 2 g daglig, bør de 

konsultere sin lege og få intensivert terapikontrollen. Eventuelle endringer i 

antikoagulasjonsresponsen vil da bli avdekket og dosen kan justeres dersom det er nødvendig. 

Når det kommer til blødningsfaren vill paracetamol  i terapeutiske doser kunne øke INR-

verdien og dermed risikoen for blødninger. Interaksjonen er av farmakokinetisk karakter, og 

kan forklares med at en metabolitt av paracetamol(N-acetylparabenzoquininimin) hemmer 

vitamin K-avhengig gammakarboksylase. Det totale forbruket av paracetamol i populasjonen 

kan antas å være høyere også på grunn av tilgjengelighet uten resept. Apotekpersonale bør 

dermed være observant  å prøve å forhindre  interaksjoner med salg av paracetamol fra 

selvvalg. 

 

7.Takk 

Først vil jeg takke min veileder Maria Sjölander får raske tilbakemeldinger, tips og god 
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