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❙ ❙ Antikoagulations(AK-)behandling syftar till att förebygga
tromboemboliska sjukdomsmanifestationer utan att risken
för blödningskomplikationer blir oacceptabelt hög. Behand-
lingen är komplicerad på grund av dos–responsvariationer
såväl inter- som intraindividuellt [1]. Det är därför nödvän-
digt att styra doseringen av AK-läkemedel med hjälp av upp-
repade protrombinkomplex(PK-)analyser. För olika behand-
lingsindikationer finns målvärden och terapeutiska målområ-
den som representerar en avvägning mellan risken för trom-
boembolism och blödning [1]. För flertalet indikationer mot-
svarar detta målområde en International Normalized Ratio
(INR) på 2,0–3,0 [1].

Det viktigaste måttet på AK-behandlingens kvalitet utgörs
av frekvensen av komplikationer i form av tromboemboliska
manifestationer respektive blödningar. Eftersom det kan vara
svårt att få en rättvisande bild av komplikationsfrekvensen i
rutinsjukvården [2], kan man som surrogatmått mäta graden
av terapeutisk kontroll. Detta kan göras genom beräkning av
andelen terapeutiska PK-analyser [3] respektive andelen av
behandlingstiden som patienterna har legat inom sina tera-
peutiska intervall [4].

Under hösten 1999 utrustades alla fyra sjukhus i Östergöt-
land med ny programvara för sina AK-mottagningar i form av
»AVK(Anti-Vitamin K)-brevet« från Journalia AB (Kil, Sve-
rige). Det blev därmed möjligt att på ett enhetligt sätt jämfö-
ra patientpopulationer och behandlingsresultat vid de fyra
sjukhusen under perioden 1998–2000. Resultaten från denna
jämförelse redovisas i denna rapport.

❙ ❙ Material och metod
AK-mottagningarna vid sjukhusen i Finspång, Linköping och
Motala tillhör ur organisatorisk synvinkel Laboratoriemedicin
Östergötland, medan mottagningen i Norrköping sorterar un-
der medicinkliniken. Vid varje sjukhus finns en medicinläkare
med övergripande ansvar för respektive AK-mottagning, och
det är med tillstånd från dessa läkare som denna sammanställ-
ning har gjorts. Vid samtliga AK-mottagningar analyseras
protrombinkomplex av biomedicinska analytiker som också
administrerar AV-dosering efter utförliga skriftliga riktlinjer
som är lika för alla mottagningar i länet. En medicinläkare kom-

mer till AK-mottagningen varje dag, främst för att bestämma
dosering i komplicerade fall. Rutiner finns för att kontakta pa-
tienter som uteblivit från överenskommen tid. Samtliga bio-
medicinska analytiker har genomgått en 5-poängskurs i äm-
nesområdet vid Hälsouniversitetet i Linköping.

Med hjälp av inbyggd statistikfunktion i AVK-brevet kan
så kallad standardstatistik tas fram för den totala patientpo-
pulationen vid en AK-mottagning. Sådan statistik har tagits
fram för åren 1998–2000 och omfattar följande variabler per
den 31 december för respektive år:

• totalt antal patienter som har behandlats under året
• antal patientår (behandlingsår)
• antal PK-analyser
• antalet nytillkomna patienter
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• uppgift om ålder, kön och behandlingsindikationer för
de patienter som var aktuella vid respektive årsskifte
• resultat av samtliga PK-analyser uttryckt som andel te-
rapeutisk behandlingstid enligt Rosendaal och medarbe-
tare [4] respektive som andel terapeutiska prov [3]
• frekvens av blödningar och tromboemboliska kompli-
kationer

Med ledning av uppgift om behandlingsindikation har pati-
enterna indelats i tre grupper:

• Venös tromboembolism: inkluderar djup ventrombos i
nedre extremiteterna och lungemboli samt enstaka fall av
armvenstrombos, bäckenvenstrombos m m.
• Hjärtklaffprotes: dessa har indelats efter klaffprotespo-
sition i mitralis och aorta respektive »övriga« som inklu-
derar dubbelklaffar, biologiska klaffar och ospecificerade
mekaniska hjärtklaffproteser.
• Övriga indikationer: inkluderar patienter med förmaks-
flimmer med och utan uppgift om embolikomplikation,
cerebrovaskulär sjukdom, kardiomyopati m m. På grund
av brister i registreringen av behandlingsdiagnoser har nå-
gon mer detaljerad beskrivning inte kunnat göras för den-
na grupp.

I AVK-brevet finns också vissa möjligheter att exportera upp-

gifter på individnivå till kalkyl- och statistikprogram. I febru-
ari 2000 respektive 2001 har uppgifter extraherats om ålder,
terapeutiskt intervall och resultat av den senaste PK-analysen
för de patienter som genomgick AK-behandling i början av
respektive år.

Alla statistikuppgifter i denna rapport är hämtade direkt ur
respektive AK-mottagnings datorregister utan validering i
patientjournaler.

Andelen terapeutisk behandlingstid och andelen terapeu-
tiska PK-analyser har analyserats för vart och ett av åren
1998–2000 med χ2-analys baserad på patientdagar respekti-
ve PK-prov. Individdata från februari 2001 har analyserats
med envägs variansanalys och χ2-analys.

❙ ❙ Resultat
I Tabell I redovisas patientpopulationerna vid de fyra sjukhu-
sens AK-mottagningar.

Graden av terapeutisk kontroll redovisas i Tabell II. För
vart och ett av åren 1998–2000 fanns det en skillnad i ande-
len terapeutisk behandlingstid och andelen terapeutiska PK-
analyser mellan de fyra sjukhusen (P<0,001). Resultaten från
Norrköping skilde sig från de sammanlagda resultaten från
övriga sjukhus för båda variablerna under vart och ett av de
undersökta åren (P<0,001).

Årliga frekvenser av registrerade blödningar och trombo-
emboliska komplikationer framgår av Tabell III. Under treårs-
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Tabell I. Patientpopulationerna vid de fyra AK-mottagningarna.

Finspång Linköping Motala Norrköping
1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000

Samtliga patienter per år
Antal patienter
under året 388 405 461 1 308 1 375 1 328 888 974 1 152 460 552 573
Antal patientår 300 358 371 942 1 090 1 116 636 777 866 324 460 493
Antal PK-analyser 
per patientår 24,1 21,3 17,7 21,4 20,4 19,8 25,0 21,0 21,5 20,9 20,3 18,3
Antal nya patienter 146 103 145 545 453 398 393 413 466 266 218 221
Patienter per den 31/12
Ålder (år) 73 72 73 68 67 67 72 71 71 65 64 65
Andel kvinnor (%) 44 44 44 39 38 39 42 43 43 39 35 36
Venös 
tromboembolism (%) 17 18 18 29 28 27 27 30 30 18 19 17
Klaffprotes mitralis (%) 0 0 0 5 4 4 2 1 2 11 8 8
Klaffprotes aorta (%) 1 1 1 21 19 18 10 8 9 2 3 3
Klaffprotes övriga (%) 9 7 7 2 2 1 3 3 1 2 3 3
Övriga indikationer(%) 73 74 74 43 47 51 58 58 58 67 67 69

Tabell II.  Fördelning av behandlingstid respektive resultat av PK-analyser i relation till patienternas terapeutiska målområden.

Finspång Linköping Motala Norrköping
1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000

Behandlingstid
över målområde (%) 8 11 8 13 14 10 9 10 11 11 21 12
inom målområde (%) 79 80 80 77 77 81 78 76 76 69 63 70
under målområde (%) 13 9 12 10 8 9 13 13 13 20 16 19

PK-analyser
över målområde (%) 10 14 12 13 15 13 10 11 13 10 20 15
inom målområde (%) 67 68 69 67 67 70 67 65 65 57 54 58
under målområde (%) 23 17 19 20 17 16 23 23 22 33 26 26



perioden har sammanlagt åtta cerebrala och tre letala blöd-
ningar registrerats vid östgötasjukhusen.

Resultaten av den senaste PK-analysen som utförts i bör-
jan av år 2000 respektive 2001 redovisas i Tabell IV. I tabel-
len visas såväl medelvärde för den senaste analysen som an-
delen patienter med terapeutiskt värde. Ur tabellen framgår
också medelvärde för övre och nedre gränser för det terapeu-
tiska intervallet, andelen patienter som ligger ovanför respek-
tive nedanför dessa gränser samt medianvärdet för avvikel-
serna uppåt och nedåt. 

I resultaten från februari 2001 skilde sig medelvärdena för
ålder, senaste PK-analysen, nedre gräns för terapeutiskt in-
tervall (P<0,001 för alla jämförelser) respektive övre gräns
för terapeutiskt intervall (P<0,005) mellan sjukhusen. Även
andelen patienter med terapeutiskt INR varierade mellan
sjukhusen (P<0,001). Om man ur patientmaterialet för febru-
ari 2001 selekterar de patienter som har terapeutiskt intervall
motsvarande INR 2,0–3,0, blev medelvärdena för det senas-
te provet 2,3, 2,5, 2,4, och 2,4 för Finspång, Linköping, Mo-
tala respektive Norrköping (P<0,001).  

Bredden på det terapeutiska intervallet för samtliga pati-
enter var 1,01, 0,97, 0,99 respektive 0,95 INR-enheter vid de
fyra sjukhusen (P<0,001).

❙ ❙ Diskussion
Patientpopulationer
Patientpopulationerna vid de fyra östgötasjukhusens AK-
mottagningar uppvisar variation beträffande storlek, ålder
och diagnosfördelning. Den senare variabeln kunde inte ana-
lyseras närmare eftersom registreringen av behandlingsindi-
kation var bristfällig. Patientgruppernas storlek på årsbasis

har uttryckts som patientår i stället för totalt antal patienter,
eftersom alla patienter inte behandlats under hela kalenderå-
ret. Om antalet patientår relateras till befolkningen i upptag-
ningsområdet för respektive sjukhus, framkommer tydliga
skillnader mellan sjukhusen (Figur 1).

Den stora patientvolymen i Finspång förklaras av att så
gott som alla AK-behandlade patienter i upptagningsområdet
kontrolleras vid sjukhuset, medan den låga volymen i Norr-
köping beror på rutinen att remittera ut en stor andel av pati-
enterna till primärvården. Liknande skillnader i fördelning av
AK-behandlade patienter mellan sjukhus och primärvård
finns i andra delar av landet [5].

Terapeutiska målområden
I de individuella uppgifterna från februari 2001 sågs små men
signifikanta skillnader i de terapeutiska intervallens gränser
och bredd, vilket kan återspegla skillnader i både patientpo-
pulationer och praxis mellan sjukhusen. Medelvärdet för den
senaste PK-analysen var inte detsamma vid alla sjukhus, inte
ens för patienter med samma terapeutiska målområde (INR
2,0–3,0).

Mått på grad av terapeutisk kontroll
Graden av terapeutisk kontroll uttrycks i denna studie både
som andelen terapeutiska prov [3] och som andel terapeutisk
behandlingstid [4]. Det förra måttet riskerar att underskatta
behandlingskvaliteten, eftersom det är brukligt att ta extra
prov på patienter med värden utanför terapeutiskt intervall
[6]. Detta problem undviks med den senare variabeln. En ge-
mensam nackdel för båda variablerna är att de inte tar hänsyn
till storleken på avvikelser från terapiområdet [6]. I denna stu-
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Tabell IV. Resultat av den senaste PK-analysen per februari 2000 respektive 2001 i relation till terapeutiska intervall för samtliga patienter vid
de fyra sjukhusen.

Finspång Linköping Motala Norrköping
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001

Antal patienter 356 383 1 002 1 073 743 793 402 465
Ålder (år)* 72 (11) 72 (11) 68 (14) 68 (13) 72 (13) 71 (13) 65 (12) 65 (13)
Senaste INR* 2,4 (0,5) 2,3 (0,5) 2,5 (0,4) 2,5 (0,4) 2,5 (0,5) 2,4 (0,5) 2,6 (0,5) 2,5 (0,5)
Terapeutiskt INR

(% av pat) 81 79 86 86 79 81 70 78
Övre gräns för INR* 2,9 (0,5) 2,9 (0,4) 2,9 (0,3) 3,0 (0,2) 3,0 (0,3) 3,0 (0,2) 3,0 (0,3) 3,0 (0,3)
Högt INR (% av pat) 9 7 8 8 11 9 16 12
Avvikelse uppåt (INR)** 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Nedre gräns för INR* 1,9 (0,2) 1,9 (0,2) 2,0 (0,1) 2,0 (0,2) 2,0 (0,1) 2,0 (0,1) 2,1 (0,1) 2,1 (0,2)
Lågt INR (% av pat) 9 14 5 6 9 10 14 10
Avvikelse nedåt (INR)** 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3

*    medelvärde, siffran inom parentes anger standardavvikelse
** medianvärde

Tabell III. Årlig frekvens av komplikationer per 100 patientår.

Finspång Linköping Motala Norrköping
1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000

Blödningar
Totalt 2,0 2,0 2,2 4,8 4,5 4,7 0,2 1,7 3,2 3,1 3,3 2,2
Slutenvårdskrävande 0 0,8 1,1 0,3 0,6 1,1 0,2 0,3 1,2 0,3 0 1,0
Cerebrala 0 0,3 0 0 0,2 0,1 0 0 0,3 0 0 0,2
Letala 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0

Tromboemboli 0 0 0,3 0 0,1 0,2 0 0 0,1 0 0 0

➨
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die var avvikelserna uppåt och nedåt från de terapeutiska in-
tervallen små med medianvärden på 0,2–0,3 INR-enheter
(Tabell IV).

Grad av terapeutisk kontroll vid östgötasjukhusen
Oavsett mått på graden av terapikontroll var resultaten på års-
basis något sämre i Norrköping än vid de övriga sjukhusen
under hela treårsperioden. Flera faktorer kan påverka dessa
resultat, framför allt det terapeutiska intervallets bredd, men
också andelen nytillkomna patienter och registrering av av-
siktligt subterapeutiska värden. I februari 2001 tenderade
Norrköping att använda det smalaste terapiintervallet, och un-
der 1998 fanns där den högsta patientomsättningen. I Norr-
köping inleds behandling av polikliniskt behandlade patien-
ter med venös tromboembolism vid AK-mottagningen, vilket
medför att värden från inställningsperioden inkluderas i sta-
tistiken. Det är också möjligt att praxis att remittera ut en stor
andel patienter till primärvården kan leda till en ansamling av
svårkontrollerade fall på sjukhusets AK-mottagning.

Grad av terapeutisk kontroll i litteraturen
Även vid jämförelser av graden av terapikontroll i Östergöt-
land med resultat från litteraturen bör hänsyn tas till skillna-
der i ett flertal faktorer såsom patienturval, behandlingsindi-
kationer, metoder för PK-analys, bredd på terapeutiska inter-
vall och AK-behandlingens organisation [6]. I sex studier
som belyser olika former av rutinsjukvård och tillämpar ett
målområde som i stort sett motsvarar INR 2–3 varierade an-
delen terapeutisk tid mellan 40 och 62 procent [7-12], och an-
delen terapeutiska värden mellan 32 och 58 procent [8-10,
12]. I Sverige fann Schulman och medarbetare att andelen te-
rapeutisk tid varierade mellan 57 och 74 procent vid 16 klini-
ker som deltog i den så kallade Duration of Anticoagula-
tion(DURAC)-studien [13]. Från Umeå har rapporterats
drygt 80 procent terapeutiska prov vid såväl universitetssjuk-
huset som i primärvården [14]. Det använda målområdet var
dock INR 2,0–4,0, vilket är bredare än i Östergötland.

Datorstödd AK-ordination har i tre studier resulterat i
64–80 procent terapeutisk tid och drygt 60 procent terapeu-
tiska prov för patienter med målområden motsvarande INR
2–3 [9, 11, 12]. I randomiserade kontrollerade studier av AK-
profylax vid förmaksflimmer har man som bäst uppnått
73–83 procent terapeutisk tid och drygt 70 procent terapeu-
tiska prov [6].

Förutom i DURAC-studien [13] har variation i behand-
lingsresultat mellan kliniker redovisats av en multicenterstu-
die av datorstödd ordination [9]. I denna varierade andelen te-
rapeutisk behandlingstid mellan 26 och 70 procent vid fyra

kliniker för patienter som fick traditionell ordination vid AK-
mottagning och mellan 45 och 80 procent för patienter som
fick datorstödd ordination.

Mot denna bakgrund tenderar graden av terapeutisk kon-
troll av rutinmässig AK-behandling vid de fyra östgötasjuk-
husen att vara bättre än i flera andra studier av rutinsjukvård
och jämförbar med kontrollerade studier av datorstödd AK-
ordination samt AK-profylax mot förmaksflimmer. Intres-
sant nog förefaller variationen mellan sjukhusen i Östergöt-
land vara mindre än mellan sjukhus som använder identisk
programvara för datorstödda AK-ordinationer [9].

Komplikationsfrekvens
Som framhållits ovan är det viktigaste kvalitetsmåttet för AK-
behandling i vilken grad tromboemboliska komplikationer
kan förebyggas utan att priset i form av blödningskomplika-
tioner blir för högt. Ur Tabell III framgår att såväl den regi-
strerade tromboembolifrekvensen som frekvensen allvarliga
blödningar är låg i Östergötland. Eftersom någon systematisk
uppföljning av komplikationer inte har gjorts, finns det risk
att dessa resultat underskattar det verkliga antalet komplika-
tioner [2]. Jämförelser med litteraturen försvåras av att kom-
plikationsfrekvensen är beroende av ett antal faktorer såsom
behandlingsintensitet, underliggande sjukdom, ålder och
samtidig medicinering som kan variera mellan studier. I
svensk rutinsjukvård har Schulman rapporterat 0,3 fatala och
0,8 intrakraniella blödningar per 100 patientår [13], medan
Taghavi och medarbetare som samkört AK-register mot slu-
tenvårdsregister anger frekvensen fatala blödningar till 0,5
procent [2].

Krav på framtida kvalitetsuppföljning av AK-behandling
Denna studie begränsas dels av brister i uppföljningen av
komplikationer och registreringen av behandlingsindikatio-
ner, dels av att den använda programvaran huvudsakligen le-
vererar enkel statistik på gruppnivå. Det är svårt att utan ex-
tern konsulthjälp ta fram uppgifter på individnivå eller för se-
lekterade grupper. I framtida redovisningar av AK-behand-
lingens kvalitet är det angeläget att utveckla strategier för att
spåra alla komplikationer [2]. Dessutom behövs en mer flex-
ibel och användarvänlig programvara.

Idealet är enligt vår mening att varje AK-mottagning i en
årlig verksamhetsberättelse skall kunna beskriva sin patient-
population och redovisa sina behandlingsresultat. Ett starkt
motiv för detta förslag är behovet att utvärdera och vidareut-
veckla de lokala och regionala vårdprogram som finns på fler-
talet AK-mottagningar i Sverige. Motsvarande krav kommer
att behöva ställas på primärvården, som i många delar av lan-
det ansvarar för en betydande andel av patienter med AK-be-
handling. I avsaknad av prospektiva randomiserade studier är
det okänt om centraliserad behandling vid AK-mottagningar
och decentraliserad behandling i primärvården är likvärdiga.
Enhetliga verksamhetsberättelser från båda vårdformerna
skulle kunna bidra till att belysa denna fråga.
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Figur 1. Patientvolym per 100 000 invånare av upptagningsom-
rådets befolkning vid de fyra östgötasjukhusen under 1999.
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SUMMARY

Anticoagulation management at four hospitals
in Östergötland – quality control using a shared 
computer program

Sven Karlander, Tomas L. Lindahl
Läkartidningen 2002;99:1592-8

Anticoagulation therapy in four hospital anticoag-
ulation clinics in the Swedish county of Östergöt-
land was evaluated using statistical functions in a
software package for patient management used by
all four clinics. During the period 1998–2000 the de-
gree of therapeutic control of anticoagulation 
differed between the four hospitals. However the
overall quality of therapeutic control tended to be
better than that reported from routine treatment at 
other centers and comparable to that found in 
randomized controlled trials of anticoagulation 
treatment of atrial fibrillation. The recorded fre-
quency of complications was low but probably re-
presents an underestimate, as there was no syste-
matic follow-up of each patient at any of the hospi-
tals. In the future, quality control of clinical follow-
up of anticoagulation treatment must be improved. 
There is also a need for more user-friendly and flex-
ible software packages.
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