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Antalet patienter som behandlas
med perorala antikoagulantia ökar år
från år. 1989 var antalet definierade
dygnsdoser (DDD) 3,6 per 1 000 invå-
nare och år medan motsvarande siffra
1995 var 5,1, dvs en ökning med drygt
40 procent på sex år.

Behandlingen är förenad med allvar-
liga biverkningar – inte sällan dödsfall.
Under åren 1993 – 1995 inträffade en-
ligt Läkemedelsverket 110, 130 respek-
tive 89 dödsfall [1]. Av dessa orsakades
68, 94 respektive 54 av blödningar som
i de allra flesta fall berodde på behand-
ling med preparat ur dikumarolgrup-
pen. En betydande underrapportering
anses föreligga.

I Läkartidningen 34/95 redovisade
vi vår första studie som pågick ett år och
omfattade 413 patienter från kommu-
nerna Katrineholm, Flen och Vingåker
med 60 000 innevånare [2]. I denna stu-
die registrerade vi oväntat många svåra
blödningar – varav sex var dödsfall –
som starkt korrelerade till behandlings-
indikation och stigande ålder. Vi disku-
terade också svårigheterna att jämföra
olika studier: urvalskriterierna är olika,
behandlingsintensiteten varierar, rap-
porteringen är ofta osäker m m. För
eventuell senare jämförande studie ef-
tersträvade vi en noggrann kartläggning
av hela verksamheten vid sjukhusets
alla mottagningar och avdelningar oav-
sett kliniktillhörighet. Alla allvarliga
blödningar som uppstod hos patienter
som behandlades på vårdcentral eller
annorstädes fick vi vetskap om då pati-
enterna kom till sjukhuset.

METODER OCH PATIENTMATERIAL
Allteftersom resultatet från första

studien blev klart införde vi successivt
nya rutiner för att öka säkerheten. Från
november 1994 har vi läkarbemannad
protrombinkomplex(PK)-mottagning.
Några av de nya rutinerna är:
• minskad behandlingsintensitet med

PK-värde på 15–25 procent men
med individualisering,

• skärpta indikationer för peroral anti-
koagulantia till patienter över 80 år,

• omprövning av antikoagulantiabe-
handlingen hos patienter som når 80
års ålder,

• återhållsamhet med antikoagulantia
vid icke-emboliskt slaganfall,

• ökad hänsyn till riskfaktorer och
skärpt vaksamhet mot tillkommande
riskfaktorer,

• direktkontakt mellan patient och
PK-ordinatör.

På ett tidigt stadium beslutade vi att
upprepa studien för att utröna effekten
av de förändrade rutinerna. Ett år efter
det att vi avslutade första studien (anti-
koagulantia, AK) startade vi den 1 april
1995 den andra studien (AKII) som
också pågick ett år, till och med den 31
mars 1996.

Uppläggningen var densamma, dvs

noggrann information till dem som
skulle kunna komma i kontakt med anti-
koagulantiabehandlade patienter för att
fånga upp alla biverkningar. Samma in-
troduktionsformulär användes. Den
stora förändringen de båda studierna
emellan rörde sättet att ordinera. I AK-
studien gjordes detta av tjänstgörande
bakjour och svaren skickades i brev till
patienterna. I AKII-studien träffade alla
patienter som besökte PK-mottagning-
en en av de läkare som ingick i studien.
Vi hade PK-mottagning måndag–tors-
dag kl 13.00–14.15 med en patient var
femte minut. I direkt anslutning till
provtagningen fick patienten sin ordi-
nation skriftligt och muntligt och fick
också möjlighet att ställa frågor, få re-
cept, få strumpa kontrollerad etc.

Nystartad poliklinisk behandling
med warfarin och lågmolekylärt hepa-
rin följdes upp på PK-mottagningen
med PK-kontroll och injektion under
fem till sju dagar. Vi gav omgående låg-
molekylärt heparin till klaffpatienter
som hade för högt PK-värde och vi be-
slutade också om avslutning av behand-
ling som pågått planerad tid. Frågor
som tog lite längre tid handlades efter
mottagningens slut. Varje dag fick vi
prov från vårdcentraler inom området.
Dessa patienter fick brevsvar och ordi-
nationerna gjordes under PK-mottag-
ningstid. Totala antalet PK-ordinationer
per dag var 15–30.

PK-värde (dubbelprov) bestämdes i
Nycomeds apparat Thrombotrack. Vi
eftersträvade värden mellan 15 och 25
procent men gav individualiserade ordi-
nationer särskilt till klaffpatienter som
vi helst såg hade PK-värde omkring 15
procent, medan patienter med icke-em-
boliskt slaganfall gärna fick ha omkring
25 procent.

När studien avslutades ingick 423
patienter mot 413 i föregående studie.
Antalet män var nu liksom föregående
gång 60 procent. Observationstiden
uppgick till 280 patientår (249 i AK-
studien) och åldern varierade mellan 19
och 92 år. Åldersfördelningen framgår
av Tabell I.
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Under en ettårig studie följ-
des biverkningar av perorala
antikoagulantia noggrant, och vi
förvånades över det höga anta-
let svåra blödningar. Sex patien-
ter av 413 avled, med perorala
antikoagulantia som bidragande
orsak. Fyra drabbades av intra-
cerebrala blödningar, varav tre
avled.

Efter en rad åtgärder och
ändringar gjordes en ny studie,
varvid endast ett dödsfall och
inga cerebrala blödningar regi-
strerades. Övriga blödningar
var relativt lättbehandlade.



vationstiden inträffade 22 vårdkrävan-
de blödningar som kunde vara allt från
maximala insatser vid en mag–tarm-
blödning till en enkel etsning vid näs-
blödning. Vi registrerade sex blödning-
ar från mag–tarmkanalen, fem från un-
derlivet och fyra från näsan. Dessutom
hade vi fem postoperativa blödningar
och en hemoptys.

En patient avled av mag–tarmblöd-
ning (PK-värde under 5 procent). Pati-
enten var 84 år gammal och behandla-
des med warfarin för stor bentrombos
som gick långt in i bäckenet. Hon hade
dessutom en utbredd intraabdominell
cancer med levern genomsatt av meta-
staser.

Blödningsfrekvensen för alla 423
patienterna blev 5,4 procent med död-
lighet på 0,2 procent mot 5,6 respektive
1,5 procent i AK-studien. Vi hade inga
CNS-blödningar, att jämföra med fyra
»egna» och två från vårdcentral i förra
studien.

Nytt för denna studie var fem posto-
perativa blödningar som inträffade efter
slyngning av rektalpolyp (PK-värde 18
procent), aortocervikal angiografi via a
axillaris (PK 17 procent), excision av
hudtumör (PK 8 procent), koronar by-
pass-operation (pleurablödning PK 7
procent) och sårskada (PK 8 procent). A
axillarisblödningen uppkom sedan man
misslyckats med att komma in i a femo-
ralis. Patienten fick kompartmentsyn-
drom i överarmen och opererades.

Övriga blödningar i AKII-studien
var inte så allvarliga och förhållandevis
lättbehandlade jämfört med AK-studi-
en. För blödningarna i mag–tarmkana-
len fanns nu liksom tidigare ett starkt
samband med lågt PK-värde, vilket
även gällde de postoperativa blödning-
arna (Figur 1). Fem av blödningarna
krävde blodtransfusion, fyra av dessa
var mag–tarmblödningar. Ytterligare
två patienter hade Hb under 100g/l.

Blödningar av särskilt intresse är de
som inträffar i CNS och i mag–tarmka-
nalen då de är förenade med hög dödlig-
het. Rapporteringen är säker och jäm-
förbar studier emellan, då alla dessa
blödningar alltid kommer under be-
handling. I AKII-studien var vår huvud-

avsikt att ta reda på om våra skärpta ru-
tiner gav ett förbättrat resultat. De fem
blödningar som inträffade postoperativt
ligger utanför vår kontroll och bör i
jämförelsen mellan AK- och AKII-stu-
dien ej medräknas. I AK-studien hade
vi fyra blödningar i CNS och nio i
mag–tarmkanalen med tre respektive
tre dödsfall. I AKII-studien var motsva-
rande siffror noll blödningar i CNS och
sex i mag–tarmkanalen med totalt ett
dödsfall. I ett χ2-test blir P=0,04 vad
gäller CNS-blödningarna och P=0,05
för dödsfallen.

Fem tromboemboliska episoder
Under observationsåret inträffade

fem tromboemboliska episoder mot sex
i föregående studie. Fyra patienter fick
hjärninfarkt med samtidigt PK-värde på
24, 34, 29 respektive 32 procent. Deras
åldrar var 81, 79, 75 och 66 år. Den
yngsta patienten har mekanisk aorta-
klaff och fick oförklarligt en tillfällig
PK-stegring med samtidig cerebral in-
farkt. Upprepade ekokardiografier visa-
de inga tecken till trombotisering på
klaffen. Den femte patienten, med känd
plasminogenaktivatorbrist, fick ilsken
tromboflebit i ljumskregionen under
pågående warfarinbehandling med PK-
värde på 34 procent. Patienten visade
under lång tid bristande följsamhet vad
gäller antikoagulantiabehandlingen och
hade några dagar före insjuknandet PK-
värde på 60 procent.

PK-fördelningen
PK-värdena vid peroral antikoagu-

lantiabehandling är ett av fyra kvalitets-
områden inom invärtesmedicinen. I
AK-studien låg 82 procent av patienter-
na inom önskat intervall, dvs 10–25
procent. I årets studie kom endast 61

procent inom det snävare intervallet
15–25 procent och 77 procent inom det
tidigare området 10–25 procent. Medel-
värdet för PK i AK-studien var 18 pro-
cent och i AKII-studien 20 procent.
Klaffpatienternas genomsnittliga PK-
värde var 17 procent medan TIA/hjärn-
infarktgruppen hade 22 procent. 4 046
PK-prov gjordes, av vilka 3,2 procent
hade PK-värden under 10 procent. Mot-
svarande siffror i AK-studien var 3 534
prov och 5,3 procent.

Ålder, behandlingsindikation
och blödningsfrekvens
Blödningsfrekvensen tilltog med sti-

gande ålder (Tabell I) och var högst i
gruppen 71–80 år där 7,9 procent av pa-
tienterna drabbades av vårdkrävande
blödning. Patienter som var 60 år eller
yngre (93 stycken) hade inga blödning-
ar. Det enda dödsfallet inträffade i ål-
dersgruppen 81–93 år. Fördelningen
motsvarar i stort den vi fann i AK-studi-
en. Där hade vi dock sex dödsfall av vil-
ka fem inträffade hos patienter över 70
år. Tre av dessa var äldre än 80 år. Av Ta-
bell II framgår att blödningsfrekvensen
var tämligen jämnt fördelad inom de
olika indikationsgrupperna. I AK-stu-
dien hade vi 73 patienter inom TIA-
/hjärninfarktgruppen med sju vårdkrä-
vande blödningar och tre dödsfall. I
AKII-studien minskade antalet patien-
ter i denna grupp till 32 med en icke-fa-
tal vårdkrävande blödning (P=0,3 för
blödningarna och 0,3 för dödsfallen, det
vill säga icke signifikanta förändring-
ar).
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Tabell I. Vårdkrävande blödningar i antal och
andel inom respektive åldersgrupp (dödlighet
inom parentes).

Ålders- Antal Andel
grupp patienter Antal blödningar,
år n blödningar procent

19–50 40 0 0
51–60 53 0 0
61–70 107 5 4,6
71–80 161 13 7,9
81–93 62 4(1) 6,3(1,6)

19–93 423 22(1) 5,4(0,2)
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Figur I. Patienter med vårdkrävande
blödningar grupperade efter typ och PK-
värde vid blödningstillfället (■). Från
vårdcentral respektive annan klinik (n),
letal blödning (+).



Verksamheten på vårdcentralerna är
ganska omfattande. Från en grupp pati-
enter skickas prov till sjukhuset som vi
analyserar. Patienterna får brevledes or-
dination direkt från oss och ingår där-
med i vår studie. Ungefär 140 patienter
kontrolleras på vårdcentralerna där pro-
ven analyseras och ordinationerna ges
av vårdcentralens läkare.

Under hela studieåret fick vi endast
in två vårdkrävande blödningar utifrån
till medicinkliniken. En patient kom
från en klinik på sjukhuset och avled i
stor intraabdominell blödning orsakad
av mjältinfarkt med ruptur. Hon hade ti-
digare haft upprepade episoder med
lungemboli och fick nu heparin för
smärtor som uppfattades som pleuritbe-
tingade – PK-värdet var någon dag
dessförinnan 20 procent. Då hon kom
till oss var PK under 5 procent. Den
andra patienten, som kom från vårdcen-
tral, hade fått en stor muskelblödning
efter ringa trauma. PK-värdet var 11
procent. Han opererades för kompart-
mentsyndrom i underbenet.

DISKUSSION
I AK-studien överraskades vi av den

höga frekvensen vårdkrävande blöd-
ningar och de sex dödsfallen. Vi hade
räknat med något dödsfall på ett år med
antikoagulantia som väsentlig bidra-
gande orsak. En genomgång av littera-
turen talade dock för att vi inte hade an-
märkningsvärt många blödningar [3, 4].
Vi observerade, som många andra stu-
dier, att åldern spelade stor roll. I AKII-
studien skärpte vi indikationerna för
AK till patienter över 80 år och vi tog
ställning till fortsatt behandling då pati-
enterna nådde 80-årsgränsen. Vi har ett
dödsfall hos en äldre patient där den ut-
bredda trombosen tvingade oss till be-
handling.

En andra viktig iakttagelse i vår förs-
ta studie var den höga frekvensen blöd-
ningar hos patienter som fick perorala
antikoagulantia på grund av icke-embo-
lisk TIA/hjärninfarkt. Sannolikt indike-
rar de cerebrala kärlmanifestationerna
utbredd ateroskleros. Vi mer än halve-
rade antalet i denna grupp genom aktivt
utsättande av antikoagulantia, avkortad
behandlingstid samt genom återhåll-
samhet med att starta behandling med
antikoagulantia. Antalet blödningar
minskade och dödsfallstalen sjönk. Sta-
tens beredning för utvärdering av medi-
cinsk metodik (SBU) är helt klar i sin
uppfattning om denna patientgrupp –
antikoagulantia skall endast ges i sam-
band med vetenskapliga prövningar [5].

En tredje viktig förbättring av be-
handlingsresultatet i AKII var att vi inte
hade någon CNS-blödning, varken
»egen» eller utifrån kommande. I före-
gående studie hade vi sex (två utifrån)

med PK på 15–25 procent. CNS-blöd-
ningar är nyckfulla men förekommer
ofta hos patientgruppen TIA/hjärnin-
farkt. Ofta är PK-värdet inom önskat in-
tervall.

Även om antalet vårdkrävande blöd-
ningar endast minskade marginellt re-
ducerades dödsfallen från sex till ett.
Detta ger en dödlighet på 0,2 procent
mot 1,5 procent i AK-studien, vilket är
ett bra resultat såväl nationellt som in-
ternationellt. Vår låga siffra grundas på
en nästan fulländad rapportering. De
fem postoperativa blödningarna utgör
ett memento. Operatören måste ha till-
gång till aktuellt PK-värde och veta vad
det kan stå för i den enskilda operatio-
nen. Här bör vi skärpa rutinerna.

Även vårdcentralerna inom området
har förbättrat sitt resultat och har hittills
rapporterat endast en muskelblödning
trots en ganska stor verksamhet. Det
verkar som om ett ökat intresse inom
området för AK generellt givit ett för-
bättrat resultat.

Läkarbemannad PK-mottagning
Sedan november 1994 är alltid nå-

gon av AKII-studiens läkare närvaran-
de på PK-mottagningen. Uppgiften är
trevlig och patienterna uppskattar den
direkta kontakten och det omedelbara
svaret. De förstår också att den korta ti-
den endast möjliggör frågor med an-
knytning till antikoagulantiabehand-
lingen trots att de betalar 200 kr för de
fem minuter som besöket tar.

Kliniken avsätter omkring fem lä-
kartimmar per vecka, fördelade på en
överläkare och fyra ST-läkare, vilket är
endast ca 1 procent av den tillgängliga
läkartiden på över- och ST-läkarsidan.
Detta för en viktig funktion med många
allvarliga och dyra komplikationer
(som i AK-studien förutom sex dödsfall
kostade ca 800 000 kr för bland annat
rehabilitering av patienter med CNS-
blödningar). I AKII-studien har vi en
bråkdel av dessa kostnader, endast kor-

ta vårdtider på sjukhuset för blodtrans-
fusion etc. Läkarinsatsen bidrar också
till att en rad frågor löses snabbt och en-
kelt – många telefonsamtal sparas och
återbesök på mottagningen behöver
inte komma till stånd. Rimligtvis blir de
läkare som hanterar många PK-värden
mer erfarna och kan ge säkrare ordina-
tioner samt härleda orsaker till avvikan-
de PK-värden.

Kvalitetssäkring
Sedan vi ändrat våra rutiner kan vi i

AKII-studien konstatera ett förbättrat
resultat. Trots minskad intensitet är an-
talet tromboemboliska komplikationer
oförändrat. Förbättringen återspeglas
inte i PK-fördelningen med endast
drygt 60 procent av PK-värdena inom
önskvärt intervall. En okritisk samman-
ställning skulle antagligen ge oss ett då-
ligt betyg då individualiseringen vad
gäller ålder och behandlingsindikation
ej framkommer i en enkel sifferbeskriv-
ning. Vårt fasta grepp över verksamhe-
ten syns inte heller men bidrar förhopp-
ningsvis till god och säker kontakt med
patienterna. Det gynnsamma resultatet i
kombination med ofördelaktig siffer-
mässig belysning visar hur svårt det är
att värdera och betygsätta en medicinsk
verksamhet.

SLUTSATS
Ökat engagemang vid peroral anti-

koagulantiabehandling ger resultat. Ål-
dersfaktorn är mycket viktig liksom stor
återhållsamhet med antikoagulantia till
patienter med TIA/hjärninfarkt. Läkar-
bemannad PK-mottagning ger stadga
och säkerhet åt verksamheten samt fö-
rebygger antagligen allvarliga blöd-
ningar. Patienterna får en god service
och verksamheten lönar sig ekono-
miskt. Postoperativa blödningar kan fö-
rebyggas med skärpta rutiner inför, un-
der och efter operation.
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Tabell II. Vårdkrävande blödningar i antal och
andel inom respektive indikationsgrupp (död-
lighet inom parentes).

Andel vård-
Antal vård- krävande
krävande blödningar,

Indikation n blödningar procent

Ventrombos, 149 6(1) 4,0(0,7)
lungemboli
Flimmer, 147 8 5,4
karotis-stenos
Tia, hjärn- 32 1 0,03
infarkt
Mekanisk 75 4 5,3
klaff
Övrigt 20 3 0,15

423 22(1) 5,2(0,2)


