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Sammanfattning
Regelbunden provtagning med PK-INR för antikoagulantia-behandlande patienter är en
vanlig kontaktorsak i primärvården. Antikoagulantia-behandling är indicerad för patienter
som har ökad risk för stroke och andra tromboemboliska sjukdomar. Enligt tidigare studier är
kroniskt förmaksflimmer den vanligaste indikationen för antikoagulantia-behandlingen [1-3].
Syfte med denna studie är att kartlägga hur antikoagulantiabehandling tillämpas på Råsunda
vårdcentral. På Råsunda vårdcentral har 1,4% av de listade patienterna antikoagulatiabehandling med warfarin. Kroniskt förmaksflimmer är den vanligaste indikation för
behandlingen. Genomsnitt är provtagningsfrekvens en gång var tredje vecka. De flesta
patienterna har stabila PK-värden under stor del av sin behandlingstid. Mycket få
blödningskomplikation och trombosrecidiv har förekommit.

Bakgrund
Tidigare studier har visat att antikoagulantia-behandlingen är en effektiv profylax för stroke
hos patienter med kroniskt förmaksflimmer [1-3], tromboemboliska sjukdomar inklusive djup
venös trombos, lungemboli, postoperativ mekanisk klaffprotes och övriga sjukdomstilltånd
med hög tromboemborisk risk.
I Sverige är antikoagulantia-behandlingen vanlig med läkemedlet wafarin (preparat
Waran), också kallas antivitamin K-behandling (AVK-behandling). Enligt Socialstyrelsens
läkemedelstatistik för år 2008 har knappt 1,7% befolkning i Sverige stått på AVK- behandling
[4]. De flesta patienter som behandlats med antikoagulantia har PK-INR-kontoller i
primärvården. Indikation för AVK-behandling på primärvården har vidgats de senaste 10-15
åren, då patienter som haft kronisk förmaksflimmer med CHADS2 - score [16, 17] 2 poäng
eller mer, också börjat sättas in på antitrombotisk behandling för primär strokeprofylax [5].
AVK-behandling bör övervägas före acetylsalicylsyra om ingen kontraindikation föreligger,
eftersom AVK-behandlingen är effektivare för att förebygga tromboemboliska
komplikationer [6]. En kartläggning på 5 vårdcentraler i Stockholm har visat att kroniskt
förmaksflimmer är den vanligaste diagnosen vid AVK-behandlingen. följt av
Cerebrovaskulär sjukdom, djup venös trombos, klaffprotes samt lungemboli [7].
Kroniskt förmaksflimmer är en vanlig sjukdom hos äldre som söker primärvård, med
prevalens ca 1%. Frekvensen ökar även snabbt med ålder, från 60 års ålder [8,9].
Antikoagulantia-behandling med warfarin är mer effektiv för att skydda från stroke med
absolut risksänkning ca 2% årligen, jämfört med ASA behandling med absolut risksänkning
1,5% bland de äldre patienter över 75 år med kronisk förmaksflimmer i primärvård [3].
Enligt Nilsson et al [7], som utfört ett antal studier av patienter som behandlats med AVK och
med diagnos förmaksflimmer på 5 vårdcentraler i Stockholm, insjuknade lika många män och
kvinnor i förmaksflimmer. Ungefär hälften av dessa patienter har behandlats med AVKpreparat. Troligen underdiagnostiserades och även underbehandlades både män och kvinnor
med förmaksflimmer. Patienterna har under ca 2/3 av sina behandlingstider fått PK-INR inom
terapeutiskt intervall, och lägre under första 3 månaderna vid insättning av AVK behandling
[10]. Trots att monitorering av AVK-behandlingen är dyr [11], anses den kostnadseffektiv då
utgifterna för strokevård minskar betydligt.
Uppföljning av patienter som står på antikoagulantia-behandling är viktig på grund av
smalt terapeutiskt intervall och potentiellt allvariga komplikationer, framförallt blödningar.
INR-intervall mellan 2-3 har visat sig ge låg blödningsrisk. Regelbundna kontroller på PKINR blir en av de vanligaste kontaktorsakerna på primärvården.

Syfte
Studien syftar till att undersöka hur antikoagulantia-behandlade patienter omhändertas på
Råsunda Vårdcentral
Metod
Utvalda patienter och datasamling
Data insamlades retrospektivt ur de elektroniska patient journalerna.
Patienter identifierades genom sökning i elektroniskt journalsystem med registrering PK
under perioden 20080401 till och med 20090331. Alla patienter som behandlats med Waran
(2,5 mg á tablett) längre än 30 dagar inkluderades. Totalt 165 patienter på Råsunda
Vårdcentral ingick i studien
Följande data insamlades:
1. patienternas ålder;
2. kön;
3. diagnoser /indikationer för AVK-behandling;
4. Andel patienter som diagnotiserats förmaksflimmer ska värderas enligt CHADS2
(Cardiac Failure 1 point, Hypertension 1 point, Age > 75 1 point, Diabetes mellitus 1
point and Stroke 2 points) [16,17] (Patienter delas med 2 grupper, en grupp med
CAHDS2 poäng < 2 och en annan grupp med CHADS2 poäng≥ 2);
5. behandlingstid i veckor;
6. antal waran tabletter per vecka för att behålla terapeutiska värden;
7. provtagnings frekvens;
8. tid av stabil terapeutiskt PK-INR intervall (1,8-3,2, antal veckor);
9. andel patienter med för höga PK-INR-värden (>4,0, antal mätningar, subgrupperas
PK-INR >8,0 PK-INR 6,9-<8,0 PK-INR 4,0-<6,0;);
10. andel patienter med för låga PK-INR-värden; (<1,8, antal mätningar, subgrupperas
PK-INR 1,8-2,0 PK-INR 1,6-1,7 PK-INR 1,4-1,5 PK-INR < 1,3);
11. komplikationer (framförallt blödning, andel patienter med allvariga blödningar d.v.s.
blödning som kräver slutenvård (massiv blödning som kräver transfusion, cerebral
blödning eller letal blödning);
12. andel patienter med tromboemboli recidiv trots terapeutisk kontoll intervall.
Utvärdering och statistisk analys
Data presenterades med diagram och beräkningar utfördes med programmet PAST.
Oberoende tvåssampel F and T-test användes för att jämföra intervallskala data
(åldersskillnad mellan män och kvinnor).
Etiska övervägande
Denna studie är ett kvalitetssäkringsprojekt för att utvärdera vårdrutinerna för AVKbehandling av patienter på Råsunda Vårdcentral. Projektet behöver därför inte prövas av en
forskningsetiska kommitten. Studien på patienternas elektroniska journaler är godkänd av
verksamhetschef på Råsunda Vårdcentral.
Kvalitetutvärdering av klinisk uppföljning av AVK-behandlade patienter
Det finns rutiner i skriftligt form för både patienter med AVK-behandling och för personalen
på Råsunda Vårdcentral. Patienterna informeras på samma dag om avvikande PK-INR värden
har inträffats, behov av ändring på warandosering, tillfällig Fragmin behandling, samt ny
provtagningstid. Patienter med mekaniska klaffproteser bör få tillfällig Fragmin injektion om
PK-INR ≤1,8.

Resultat
Prevalens
I Råsunda Vårdcentrals upptagningsområde bor ca 15 000 invånare. Av dessa listas omkring
12 000 invånare på Råsunda Vårdcentral. Totalt 165 patienter (1,4%) behandlades med
antikoagulantia warfarin och gick på regelbundna kontroller av PK-INR värden på
vårdcentralen under perioden 2008-04-01 till 2009-03-31. 55,8 % män respektive 44,2%
kvinnor behandlades med warfarin. Genomsnittsåldern var 73,5 år, men man kan notera en
högre genomsnittsålder hos kvinnor (76,6) jämfört med hos män (71,6 ), (p < 0,01). Ungefar
25% patienter var 83,5 år eller äldre, och 25 % patienter var 66 år eller yngre. Åldergrupp 7584 år hade högst prevalens (Diagram 1).

Diagram 1. Fördelning av AVK-behandlade patienter i kön- och ålder
Diagnoser
Vanliga indikationer för AVK-behandlingen var kroniskt förmaksflimmer, följt av
lungemboli, stroke, klaffprotes, djup venöstrombos, trombos i artär, och hjärtinfarkt. Ingen
signifikant skillnad mellan män och kvinnor kunde urskiljas (Tabell 1).
Under perioden 2008-04-01 till 2009-03-31 fick 34 patienter ny insättning på AVK
behandling, vilket ger incidens 0,28%. Dominanta behandlingsindikationer var kroniskt
förmaksflimmer, lungemboli och DVT.
Tabell 1. Antal patienter av olika diagnoser som indikerats AVK-behandling
Nyinsatt
Diagnoser*
Antal patienter
Man
Kvinna
behandling
Förmaksflimmer
110
55
52
22
Stroke
22
11
11
0
Klaffprotes
21
13
8
3
Lungemboli
26
14
12
8
DVT
19
11
8
7
Trombos i artär
3
1
2
1
Hjärtinfarkt
6
3
3
1
Övriga
2
1
1
0
* En patient kan ha flera diagnoser.

Tabell 2.
CHADS2 –score av patienterna med förmaksflimmer och antikoagulantbehandling
CHADS2-score
Antal patienter
0 poäng
16 (2 fall med klaffprotes)
1 poäng
33 (6 fall med klaffprotes, lungemboli eller djup venös trombos)
2 poäng
30
3 poäng
18
4 poäng
9
5 poäng
4
Det visades att 49 patienter med kroniskt förmaksflimmer hade CHADS2 - score 0-1
poäng, och 16,3% av dem har andra diagnoser som indikerat absolut AVK-behandling. 55,5
% av patienterna med förmakflimmer uppfyllde CHADS2 – score på ≥ 2 (Tabell 2).
Uppföljning på AVK-behandling och kontroller på PK-värden

Bild 2. Fördelning av patienterna med stabila PK-värde (1,8-3,2)* under behandlingstiden
( *Ingen dosförändring av waran behövs).
Behandlingstiderna varierade mellan 6-52 veckor. De flesta hade stabila PK-värden
(1,8-3,2) under stor del av behandlingstiden. Ca 74% av patienterna hade stabila PK-värden
(mellan1,8-3,2) över 90% av sin behandlingstid (Bild 2). Bara 3% patienter hade mindre än
60% av sin behandlingstid stabila PK-värden.

Bild 3. Optimala behandlingsdoser av waran (2,5 mg á tablett)
för patienterna att behålla terapeutiskt PK-intervall

Behandlingsdoserna varierade från 2,5 till 32 tabletter per vecka för att behålla
terapeutiskt PK-intervall. Majoritet (93%) av patienterna behövde inte mer än 20 tabletter per
vecka (Bild 3).
Genomsnittslig provtagningsfrekvens var en gång var tredje vecka.
Provtagningstillfällena varierade från 2 till 46 gånger. 59% patienter lämnade PK-INR prover
mellan 11 –20 gånger under ett år (Bild4).

Bild 4. Antal provtagningstillfällen för PK-INR under perioden 20080401-20090331

Som visas i Tabell 3 hade 53,3% av patienterna någon gång under begränsade tider
något högre PK-värden (3,2-4,0). Dock bara 18% av patienterna hade någon gång betydligt
mycket höga PK-värden (>4,0). Ingen allvarig blödning har inträffats vid extremt höga PKvärden (>6). 156 patienter hade någon gång låga PK-värden <2,0 (Tabell 4).
Tabell 3 Antal patienter med höga PK-värden (>3,2).
PK-värde
3,2-4,0
4,1-6,0
6,1-8,0

>8

Andel patienter

0

89

24

6

Tabell 4 Antal patienter som haft låga PK-värden (< 2,0).
PK-värde
2,0-1,8
1,7-1,6
1,5-1,4

<1,3

Andel tillfällen 117

33

92

45

Komplikation och recidiv
Under observationstiden drabbades ingen patient av allvarig blödning, som krävt slutenvård
eller blodtransfusion. Fyra fall av lindrig blödning inträffades: ett fall av hemorrojdblödning,
ett fall av stort hematom i samband med kontusion i underben, ett fall av blödning i ett öga då
PK = 3,8 och ett fall av övergående rektalblödning då PK mellan 1,9 till 2,7, helt inom
terapeutiskt intervall.
Fem patienter fick tromboemboli-recidiv under waranbehandlingen: två
cerebralinfarkter (varav en avled), motsvarande 1,8% av alla patienter som haft kronisk
förmaksflimmer och AVK-behandling i denna grupp; en TIA attacker; en emboli i benartär
och en tromboflebit.

Diskussion
Denna studie ger en inblick av kartläggning och klinisk uppföljning av AVK-behandlade
patienter på Råsunda vårdcentral. Studien har fokuserat på prevalens,
behandlingsindikationer, klinisk uppföljning och monitorering av PK-värden,
blödningskomplikationer och tromboembolirecidiv under behandlingperioden.
Prevalens av AVK-behandlning för invånare som listats på Råsunda Vårdcentral är ca
1,4%, något lägre än nationell prevalens (knappt 1,7%), som registrerats i Socialstyrelsens
läkemedelregister under 2008. Prevalensen på Råsunda Vårdcentral kan möjligtvis vara
underskattad, vilket skulle kunna bero på att en del patienter, som bor i Råsunda Vårdcentrals
upptagnings område, har klinisk uppföljning av AVK-behandling hos en annan vårdgivare.
Prevalens av AVK-behandlade patienter är högre än vad Nilsson et al rapporterade, 0,67%
hos 5 vårdcentraler i Stockholm [7]. Det kan delvis förklaras av att flera patienter insattes på
AVK-behandling på grund av relativ indikation kronisk förmaksflimmer med CHADS2 score
≥2 enligt riklinjen [16,17] och delvis på att genomsnittsåldern hos patienterna på Råsunda
Vårdcentral är högre (73,5 år) än på de som ingick i Nilssons studie (71,4 år) [7]. Majoritet av
patienterna som stått på AVK-behandlingen var män (55,8%), vilket också har rapporterats i
tidigare studier i Sverige [7, 13]. Det kan förklaras av AVK-behandling förekommit hos
kvinnor med högre ålder, och könsbias i avseende följsamhet till riklinjen [7].
En styrka hos denna studie är att den baseras på registerade invånare i alla
åldergrupper i Råsundaområdet, och att prevalens av AVK-behandling i olika åldersgrupper
kan extrapoleras till en större befolkning. En svaghet hos denna studie är att relativt få
patienter inkluderades. Denna svaghet kan i kommande studier åtgärdas genom att inkludera
patienter på ett flertal vårdcentraler.
Liksom tidigare studier är flera indikationer för AVK-behandlingen. Största andelen i
denna grupp är diagnotiserad kroniskt förmaksflimmer med CHADS2 –score på ≥ 2 poäng.
Vissa patienter har två eller tre diagnos indikationer, vilket också noterats i Nilssons studie
[7,9].
Bara några få lindriga blödningskomplikationer har inträffats. Om patienter vårdades
på sjukhus för allvarlig blödning, skulle detta komma till vårdcentralens kännedom från
vårdavdelningar. Ingen allvarig blödning, d.v.s. som har behov av slutenvård eller
blodtransfusion har noterats. Enligt Socialstyrelsens nationalla riktlinjer för hjärtvården, så
ökar AVK-behandling risken att få en allvarlig blödning. I åldersgruppen runt 70 år är
andelen patienter med blödningar 1,2 % per år, och den ökar sedan till 4 % eller högre i
gruppen över 80 år. I välkontrollerade studier är blödningsrisken 1,5 % per år. Frekventa och
regelbundna monitoreringar har också bidragit att patienterna behållit optimalt terapeutiskt
intervall så länge som möjligt då tromboembolirecidiv har minimaliserats. Enligt Björholt et
al ((2007) är monitorering på AVK-behandling kostsam, 550 SEK per labbesök på
primärvården. Dock är det betraktat som kostnadeffektivt genom minskning av stroke [15].
Det har visat att årlig strokerisk ökar med stigande CHADS2-score. En CHADS2-score på ≥
2 poäng uppskattas strokerisk till ≥ 4 % [17]. In denna studie har incidens på stroke 1,8%,
som var uppenbart minskad jämförtmed obehandlade fall [17].
Genomsnitt provtagningstillfälle är en prov per 2,9 veckor, d v s, patienter har sina
PK-värden kontrolleras en gång var tredje vecka. Warandoser har vid behov justerats efter

aktuella PK-värden. Det har visat i den aktuella studien att regelbundna monitoreringar på
PK-värden och anpassande warandosjustering har gett god vård till patienterna. I denna studie
hade majoritet av patienterna stabila PK-värden (Bild 4). Fördelar av frekventa provtagningar
är att undvika stor avvikelse på PK-värde långt ifrån terapeutiskt intervall. På så sätt kan
allvariga blödningar eller tromboemboli minskas eller undvikas. Nackdelar är det stort
kostsamt för landstinget att behålla uppföljningarna eftersom varje kontroll räknas som ett
läkarbesök. Man kan överväga att utvecka ett system att en disktriktsköterska kan läsa på PKvärden inom ett par timmar efter provtagning och bara de som har avvikande PK-värden
skickas vidare för läkarbedömning.
Slutsats
Den aktuella studien har visat en kartläggning och kvalitetutvärdering av AVK-behandlade
patienter på Råsunda Vårdcentral. Genom regelbundna moniteringar på vårdcentralen har de
flesta patienterna behållit stabil PK-INR värden inom terapeutiskt intervall. Mycket få
blödningkomplikationer och recidiverande tromboemboli har inträffats. Vårdrutinen för
klinisk uppföljning av waran-behandling på Råsunda vårdcentral har gett hög kvalitet och
trygghet för patienterna.
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