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Sammendrag 
 

Bakgrunn og hensikt 

Direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK) er en legemiddelgruppe som brukes til 

forebygging av tromboemboliske hendelser. Bruken av DOAK har vært økende siden 

introduksjonen rundt 2008. Eldre utgjør en stor andel av pasientgruppen, men 

sikkerheten av DOAK ved bruk hos eldre er i liten grad undersøkt. Renal eliminasjon er 

sentralt for alle DOAK-legemidlene. Ettersom nyrefunksjonen avtar gradvis med økende 

alder, medfører det nedsatt clearance, økte serumkonsentrasjoner av DOAK og potensielt 

økt risiko for blødninger hos eldre. 

Hovedhensikten med denne studien var derfor å undersøke om det er en sammenheng 

mellom serumkonsentrasjoner av DOAK og hemoglobinverdier, som et indirekte mål på 

blødningsrisiko, hos eldre akuttinnlagte pasienter. 

Videre ble følgende kartlagt hos de samme pasientene: 

1. Målte serumkonsentrasjoner av DOAK i forhold til referanseområder og 

nyrefunksjon.  

2. Uoverensstemmelser i legemiddellistene og forekomst av potensielle 

legemiddelinteraksjoner med DOAK ved innleggelse.  

 

Metode 

Studien ble gjennomført som en prospektiv observasjonsstudie av eldre, DOAK-behandlede 

pasienter (≥ 65 år) ved innleggelse på Mottaksklinikken, Haukeland universitetssykehus. 

Pasientene ble fortløpende inkludert i perioden januar til mai 2020. Det ble for alle 

pasientene foretatt legemiddelsamstemming for å sikre en oppdatert legemiddelliste ved 

innkomst. Informasjon om foreskrevet dose og tid for siste tablettinntak av DOAK ble 

registrert, samt tidspunkt for blodprøvetaking til serumkonsentrasjonsanalyse av DOAK. Det 

ble under opphold også tatt en medikamentfastende blodprøve av pasientene for å sikre 

konsentrasjonsbestemmelse av DOAK ved riktige betingelser. Hemoglobin- og kreatinin-

verdier ble registrert både ved innkomst og under opphold. Serumkonsentrasjoner av DOAK 

ble kartlagt i forhold til respektive referanseområder og nyrefunksjon. Hemoglobinverdier 

blant pasienter med serumkonsentrasjoner av DOAK over referanseområdet ble 

sammenlignet med de som hadde konsentrasjoner i eller under referanseområdet. Det ble 
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også foretatt en korrelasjonsanalyse mellom serumkonsentrasjoner av DOAK og 

hemoglobinverdi hos pasientene. 

 

Resultater 

Det ble inkludert 61 pasienter (31 kvinner) med en median alder på 82 år (65-96). Førti 

pasienter brukte apiksaban, tolv pasienter brukte dabigatran og ni pasienter brukte 

rivaroksaban. I gjennomsnitt brukte pasientene 8,2 faste legemidler og 3,1 behovslegemidler 

ved innleggelse.  Blant de inkluderte pasientene hadde 60 av 61 brukt DOAK i mer enn 1 

måned. Indikasjon for DOAK var atrieflimmer eller atrieflutter for 55 pasienter, mens for 6 

pasienter var indikasjonen forebygging av lungeemboli eller dyp venetrombose. 

 

Legemiddelsamstemming avdekket uoverensstemmelser i legemiddellistene for 53 (87 %) av 

pasientene. De mest relevante uoverensstemmelsene gjaldt avvik i apiksaban-dosering, 

uregistrert bruk av acetylsalisylsyre fast og ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) 

ved behov, samt avvikende dosering av amiodaron, som kan interagere med DOAK. 

 

Basert på Legemiddelverkets interaksjonsdatabase (FEST) hadde 16 av pasientene klinisk 

relevante legemiddelinteraksjoner med DOAK ved innkomst. Dette inkluderte både 

farmakodynamiske (NSAID, blodplatehemmere og serotonerge antidepressiva) og 

farmakokinetiske interaksjoner (amiodaron og dronedaron). 

 

For 50 av de 61 inkluderte pasienter ble det tatt en serumkonsentrasjonsmåling av aktuell 

DOAK under oppholdet. Alle serumprøvene hadde påvisbare DOAK-konsentrasjoner. For 9 

av pasientene (18 %) var målte serumkonsentrasjoner under referanseområdet, mens for 26 

pasienter (52 %) var konsentrasjonen over referanseområdet. Alle dabigatran-

konsentrasjonene lå under referanseområdet, mens 72 % av apiksaban-konsentrasjonene lå 

over referanseområdet. Dosejustert serumkonsentrasjon av apiksaban viste signifikant 

korrelasjon med nyrefunksjon (kreatinin-clearance; r=-0,53, p=0,0008), mens samme 

korrelasjon var grensesignifikant for dabigatran (p=0,0503) og ikke-signifikant for 

rivaroksaban (p=0,13). 
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Sammenligning av normaliserte hemoglobinverdier mellom pasientgruppen med 

serumkonsentrasjon over referanseområdet og pasientgruppen med serumkonsentrasjon 

under eller innenfor referanseområdet, viste ingen forskjell mellom gruppene (p=0,57). 

Det var ingen signifikant korrelasjon mellom serumkonsentrasjon av DOAK og 

hemoglobinverdier målt under opphold blant pasientene (p=0,30).  

 

Konklusjon 

Denne studien kunne ikke påvise en signifikant sammenheng mellom serumkonsentrasjoner 

av DOAK og hemoglobinverdier blant eldre pasienter innlagt akutt på sykehus. Dette 

utelukker ikke at serumkonsentrasjoner av DOAK kan være assosiert med blødningsrisiko 

hos eldre, ettersom hemoglobin er en markør som speiler flere faktorer. 

 

Om lag 70 % av serumkonsentrasjonene av DOAK lå over (52 %) eller under (18 %) 

referanseområdet. Dette viser at det er stor farmakokinetisk variasjon blant eldre 

mennesker som er akuttinnlagt på sykehus, noe som både innebærer økt risiko for 

terapisvikt og bivirkninger ved standard anbefalt dosering av DOAK. Den signifikante 

korrelasjonen mellom nyrefunksjon (Kr-Cl) og dosejustert serumkonsentrasjon av apiksaban 

viser at individuelle forskjeller i nyrefunksjon er en viktig faktor bak den store 

farmakokinetiske variasjonen. Dette understreker betydningen av å ta høyde for 

nyrefunksjon ved dosering av DOAK til den enkelte pasient for å unngå over- eller 

underbehandling.  

 

Uoverensstemmelser ble avdekket hos nærmere 9 av 10 pasienter ved innkomst, noe som 

viser viktigheten av legemiddelsamstemming hos denne pasientgruppen.  
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1 Introduksjon 
 

1.1 Aldring og skrøpelighet 
 

All legemiddelbehandling må sees i lys av hvem pasienten er, og hvilke utfordringer han eller 

hun har. Alder, komorbiditet og annen legemiddelbruk er sentrale punkter å vurdere. I tillegg 

må pasientens ønsker, behov og mål for behandlingen tas med i vurderingen. For 

legemiddelgruppen DOAK, hvor majoriteten av brukerne er over 65 år [1], er dette aktuelle 

tema. DOAK skal på den ene siden hindre alvorlig sykdom, samtidig som alvorlige 

bivirkninger som blødning i størst mulig grad skal unngås. Kliniske studier som lå til grunn for 

lanseringen av DOAK var basert på pasienter med en gjennomsnittsalder på omtrent 70 år 

[2-4]. Hvordan blir det da når man introduserer legemidlene i en pasientpopulasjon av eldre 

som omfatter 80- og 90-åringer? 

 

Det finnes ingen entydig definisjon av begrepet «eldre». Betegnelsen brukes av norske 

myndigheter på personer fra 65 til 75 år. Når personer passerer 75 år regnes de som gamle, 

og fra 85 år betegnes en person som meget gammel [5]. Eldre inkluderer grovt sett alle 

personer over 65 år. Dette er en heterogen gruppe med stor variasjon både i hvor raskt 

aldringsprosessen skjer, funksjonsnivå og forekomst av sykdom. På den ene siden finner man 

personer over 75 år som er spreke, og noen kan fortsatt være i jobb. Denne kategorien av 

eldre kalles «robust». På den andre siden finner man personer over 75 år som er multisyke 

og skrøpelige. Begrepet «frailty» (skrøpelighet, sårbarhet) brukes i økende grad i geriatrisk 

forskning og klinisk arbeid. Begrepet har sammenheng med funksjonelle organreserver, evne 

til å opprettholde fysiologisk homeostase, sårbarhet for bivirkninger og forventet 

gjenstående levetid [6]. Multisykelighet og skrøpelighet opptrer ofte samtidig i en eldre 

person. I klinisk geriatri vurderes vanligvis skrøpelighet gjennom en bred klinisk vurdering 

som omfatter fysisk funksjon, evne til å klare dagliglivets aktiviteter, kognitiv funksjon, 

emosjonell status, ernæringsstatus, komorbiditet og polyfarmasi. Pasienter som er 

skrøpelige har høyere risiko for bivirkninger. Samtidig har personer over 75 år kortere 

forventet gjenstående levetid, og dermed mindre nytte av farmakologisk behandling som 

har til hensikt å redusere risikoen for sykdom langt frem i tid [6]. 
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Sykdom og legemiddelbruk hos eldre 

Eldre har økt forekomst av sykdom, og nesten halvparten av eldre over 67 år har hjerte- 

karsykdommer, som for eksempel angina pectoris, hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjerneslag og 

atrieflimmer [7]. Mer enn 40 % av eldre over 67 år har sykdommer i skjelett- og 

muskelsystemet, inkludert osteoporose, som gir økt risiko for brudd [8]. Andre sykdommer 

med høy forekomst blant eldre er diabetes type 2, problemer med syn og hørsel samt 

aldersdemens [7] og kronisk obstruktiv lungesykdom [9]. Dette er sykdommer som ofte 

krever legemiddelbehandling, og tall fra Reseptregisteret i 2017 viser at 92 % av eldre over 

65 år fikk utlevert minst ett legemiddel på resept [10]. Mer enn halvparten av de eldre 

legemiddelbrukere (58 %) fikk utlevert mer enn fem legemidler [10]. Polyfarmasi hos eldre 

pasienter kan gi økt risiko for uhensiktsmessig legemiddelbruk, bivirkninger, interaksjoner, 

sykehusinnleggelser og død [11]. Den viktigste prediktoren for uhensiktsmessig forskrivning 

til eldre er antall forskrevne legemidler [12]. 

 

1.2 Farmakologiske aldersforandringer  
 

1.2.1 Farmakokinetikk 

Både aldring og sykdomsprosesser kan medføre endringer i farmakokinetikken til legemidler. 

Dette omfatter absorbsjon, distribusjon, metabolisme og utskillelse av legemidler og aktive 

metabolitter, og dermed endret eksponering og respons av legemidlet [13]. 

 

Absorbsjon og fordeling/distribusjon  

Absorbsjon av mange legemidler (inklusiv DOAK) fra tarmen påvirkes av transportproteinet 

permeabilitetsglykoprotein (P-gp). P-gp er en efflukstransportør som blant annet finnes i 

tarm og nyrer, hvor det begrenser opptak og reopptak i blodbanen, som resulterer i nedsatt 

systemisk eksponering [14-16]. Det finnes studier hvor man har vist at økende alder har 

medført redusert P-gp uttrykk i tarmvegg [15]. Dette kan resultere i økt biotilgjengelighet av 

DOAK hos eldre pasienter.  

 

Det er videre kjent at fordelingen/distribusjonen av legemidler i kroppen kan endres med 

alderen. Distribusjonsvolumet («Volume of distribution», Vd) beskriver fordelingen av 

legemidler mellom vev og blod. Proteinbinding, pH, molekylstørrelse, vann- og fettløselighet 
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er faktorer som påvirker et legemiddels distribusjonsvolum. Et stort distribusjonsvolum betyr 

høy grad av vevsfordeling, mens et lite volum betyr at legemidlet primært er lokalisert i 

blodbanen [13,17]. Hos eldre ser man en økning av kroppens relative fettmengde, mens det 

intracellulære væskevolumet reduseres. Disse endringene medfører at fettløselige 

legemidler får høyere distribusjonsvolum. Eksempler på fettløselige legemidler er 

benzodiazepiner og amiodaron. Konsekvensen kan bli at legemidlene akkumuleres i vev, og 

halveringstiden (t1/2) blir lenger.  For vannløselige legemidler skjer det motsatte, 

plasmakonsentrasjonen stiger raskt, mens virketiden vil reduseres. Eksempler på 

vannløselige legemidler er paracetamol, ketoprofen og enalapril [13].  

 

Metabolisme og utskillelse  

Metabolisme er en viktig del av kroppens legemiddeleliminasjon. Eksempelvis gjennomgår 

apiksaban og rivaroksaban metabolisme av CYP-enzymer, mens dabigatran ikke 

metaboliseres av CYP [18]. Alle DOAK-legemidlene er imidlertid substrater for P-gp [18]. Det 

er ingen klar evidens for at legemiddelmetabolismen (blant annet i CYP-systemet) er mindre 

effektiv hos eldre, men redusert kapasitet kan være assosiert med sykdom eller skrøpelighet 

[19]. Blodtilførsel til leveren kan være nedsatt, som i enkelte tilfeller også medfører redusert 

eliminasjonshastighet av legemidler [19]. 

 

Nyrefunksjonen er gjenstand for aldersrelaterte endringer. Fra ung voksen alder reduseres 

nyrefunksjonen med cirka 1 % årlig [17]. For legemidler, eller metabolitter, som hovedsakelig 

utskilles via nyrene, vil det ofte kreve forsiktighet ved bruk og nedjustering av dosen 

sammenlignet med det som generelt er anbefalt. Eksempler på legemidler med stor grad av 

utskillelse via nyrene er angiotensinkonvertasehemmere (ACE-hemmere), metformin og 

morfin. Alle de direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK) elimineres også renalt, men det 

er stor variasjon i hvilken grad nyrene er involvert i utskillelsen av de ulike DOAK-

preparatene [18]. Betydningen anses å være størst for dabigatran, mens eliminasjonen av 

apiksaban i liten grad har vært knyttet til nyrefunksjonen [18]. 

 

1.2.2 Farmakodynamikk 

Farmakodynamikken til mange legemidler endres med økende alder. Endringene er knyttet 

både til antall mottakermolekyl (for eksempel reseptortetthet), men også til sensitiviteten i 
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mottakermolekylet. Dette kan medføre behov for dosejusteringer.  I tillegg skjer det 

endringer knyttet til homeostatiske mekanismer, blant annet svekkelse av 

baroreseptorrefleksen som øker fare for ortostatisk hypotensjon. Svekket nyrefunksjon 

reduserer evnen til å opprettholde normal filtrasjon og væske- og elektrolyttbalanse. 

Endringene i homeostatiske mekanismer øker risikoen for bivirkninger, og medfører også 

behov for dosejusteringer [6, 13].  

 

1.3 Farmakologiske egenskaper for DOAK 
 

1.3.1 Farmakokinetiske egenskaper  

For DOAK er det nyrefunksjonen som er den sentrale faktoren bak variasjon i 

plasmakonsentrasjon ved samme dosering (tabell 1). Dabigatran er den av DOAK-ene hvor 

eliminasjonen er mest avhengig av nyrefunksjon (glomerulær filtrasjonsrate, GFR), omtrent 

85 % utskilles i urin [18, 20-22], mens tilsvarende er 27 % for apiksaban. Dette gjenspeiles i 

en dobling av halveringstiden av dabigatran ved GFR < 30 ml/min sammenlignet med GFR > 

80 ml/min. Uavhengig av alder så skal dabigatran-dosen reduseres ved GFR < 50 ml/min, og 

ved GFR < 30 ml/min er bruk kontraindisert. Rivaroksaban-dosen skal reduseres ved GFR < 

50 ml/min, for apiksaban er dosereduksjon anbefalt ved GFR < 30 ml/min. Apiksaban og 

rivaroksaban er kontraindisert ved GFR < 15 ml/min [20-22].  

 

Distribusjonsvolumet kan ha betydning for farmakokinetikken til DOAK. Det er vist at ved 

svært høy kroppsvekt (> 120 kg) så reduseres eksponeringen for apiksaban med 30 %, 

sammenlignet med en kroppsvekt på 65-80 kg. Dette henger sammen med blant annet 

endring i distribusjonsvolumet av apiksaban hos overvektige [20, 23]. For dabigatran er det 

vist at bunnkonsentrasjonen er ca. 20 % lavere hos pasienter med kroppsvekt > 100 kg, 

sammenlignet med kroppsvekt på 50-100 kg [21], og for rivaroksaban angis det at 

kroppsvekt over 120 kg ga omtrent 25 % påvirkning av plasmakonsentrasjon [22]. Det er 

likevel ikke angitt behov for dosejustering av DOAK ved overvekt i SPC for noen av DOAK- 

preparatene [20-22]. 

 

DOAK-ene har relativt korte halveringstider, noe som nødvendiggjør dosering av apiksaban 

og dabigatran to ganger daglig. Rivaroksaban doseres bare en gang daglig. Kort halveringstid 
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bidrar til større fluktuasjoner i plasmakonsentrasjonene, og ved lav etterlevelse av 

behandlingen kan dette medføre risiko for suboptimal effekt.  

 
Tabell 1. Farmakokinetiske parametere for DOAK [18,20-22] 

 Dabigatran Apiksaban Rivaroksaban 

Biotilgjengelighet 6 - 7 % 50 %   

(doser inntil 10 mg) 

80 - 100 % (10 mg) 

66  %  (20 mg) 

Proteinbinding 35  % 87  % 92 ‐ 95  % 

Distribusjonsvolum  60 - 70 L 21 L 55 L 

Tid til Cmax 0,5 ‐ 2  timer 3 ‐ 4  timer 2 ‐ 4  timer 

Metabolisme 10  % 25  % 60 - 70  % 

CYP metabolisme Ingen CYP3A4/5 CYP3A4 og CYP2J2 

P-glykoprotein (P-gp) Er  substrat Er  substrat Er  substrat 

Utskillelse  i  urinen  85  % 27  %  i  urin; resten 

i  galle og direkte 

i tarm 

Ca. 33 %  uendret; ca. 

33 % metabolisert 

Halveringstid    

GFR > 80  ml/min  14  timer 12 timer 8  timer 

GFR 50 ‐ 79  ml/min  17  timer 14 timer 9  timer 

GFR  30 ‐ 49  ml/min  19  timer 17  timer 9  timer 

GFR < 30 ml/min 28 timer 17 timer 10 timer 

 

1.3.2 Sammenheng plasmakonsentrasjon og effekt av DOAK 

En stor studie som undersøkte sammenhengen mellom plasmakonsentrasjonen av 

dabigatran, og tromboserisiko og blødningsrisiko hos pasienter med atrieflimmer, fant at 

den mest fordelaktige nytte/risiko-profilen lå i konsentrasjonsområdet 100-300 nmol/l [24]. 

Erfaring fra terapimonitorering i Norge viser imidlertid at et flertall av pasientene har 

serumkonsentrasjoner som ligger lavere enn dette [25-26]. Det er derfor knyttet betydelig 

usikkerhet til hva som er terapeutisk område for dabigatran [25-26]. Apiksaban og 

rivaroksaban har referanseområde 50-300 nmol/l. Referanseområdene for apiksaban og 

rivaroksaban er primært basert på farmakokinetiske data fra studier av behandling ved ikke-

klafferelatert atrieflimmer [26-28]. I en nylig publisert studie [29] av eldre pasienter 

behandlet med dabigatran og rivaroksaban, så fant man at uavhengig av hvilket DOAK som 

ble forskrevet, så var pasienter med serumkonsentrasjon over referanseområdet mer utsatt 

for blødning, og pasienter med konsentrasjoner under referanseområdet var mer utsatt for 

trombose.  
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Serumkonsentrasjonsmålinger av DOAK utføres ved flere sykehus i Norge, blant annet ved 

Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus [30]. Det er likevel ikke rutine å 

monitorere alle DOAK-pasienter, da legemidlene har dokumentert klinisk nytte i store 

kliniske studier med standardiserte doseringsregimer [18], og det er angitt i 

preparatomtalene (SPC) at det ikke er nødvendig å tilpasse dosering basert på 

serumkonsentrasjonsmålinger [20-22]. Det anbefales å måle kreatinin og estimere 

glomerulær filtrasjonsrate (eGFR) en gang i året for pasienter som bruker DOAK [18]. 

Dersom serumkonsentrasjon av DOAK monitoreres, så må den ses i sammenheng med 

pasientens øvrige risikofaktorer for blødning og trombose, og klinisk vurdering vil avgjøre 

behov for eventuell doseendring. 

 

1.3.3 Farmakodynamiske egenskaper  

Dabigatraneteksilat (Pradaxa) er et prodrug uten farmakologisk aktivitet, som raskt 

omdannes til den aktive formen dabigatran i plasma og lever. Dabigatran er en selektiv, 

kompetitiv og reversibel hemmer av koagulasjonsfaktor IIa (trombin). Siden trombin 

aktiverer fibrinogen til fibrin i koagulasjonskaskaden (figur 1), vil en hemming av trombin 

forebygge utvikling av nye tromber [21]. 

 

Apiksaban (Eliquis) og rivaroksaban (Xarelto) er selektive direkte faktor Xa-hemmere, 

og både indre og ytre reaksjonsvei i koagulasjonskaskaden blokkeres (figur 1). Dette 

medfører hemming av trombindannelsen og utviklingen av tromber [20, 22]. Figur 1 viser en 

forenklet skisse av koagulasjonssystemet med angitt virkningsmekanisme for warfarin, 

apiksaban, dabigatran og rivaroksaban. 

 



 
 

7 
 

Figur 1. Forenklet skisse av koagulasjonssystemet med angitt virkningsmekanisme for både direktevirkende 
orale antikoagulantia (apiksaban, dabigatran og rivaroksaban) og warfarin [kopiert fra 31]. 

 

1.3.4 Blødningskomplikasjoner av DOAK 

Ved overdosering av DOAK er det økt risiko for blødning. For alle de tre virkestoffene er 

seponering første steg [20-22]. Anbefalingene for apiksaban og rivaroksaban er å gi aktivt 

kull for å forsøke å redusere absorpsjonen [20,22]. For dabigatran anbefales det adekvat 

diurese [21]. Andre metoder for å håndtere blødningskomplikasjoner på grunn av 

overdosering med DOAK, er kirurgisk hemostase eller transfusjon av friskt, frossent plasma, 

eventuelt administrering av rekombinant faktor VIIa (NovoSeven) eller 

protrombinkomplekskonsentrat (Octaplex) [19-22, 32-33]. 

 

For dabigatran finnes det en markedsført antidot, idarucizumab. Idarucizumab (Praxbind) er 

et monoklonalt antistoff-fragment som binder dabigatran og metabolitter, og slik 

nøytraliserer antikoagulasjonseffekten [34]. En antidot for rivaroksaban og apiksaban er 

under utvikling [35]. 
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For å vurdere pasienters blødningsrisiko kan algoritmen HAS-BLED være nyttig (tabell 2) [36-

37]. HAS-BLED ble utviklet fra en naturalistisk studie med 3978 atrieflimmerpasienter. Den 

estimerer et års risiko for en alvorlig blødning (intrakraniell blødning, sykehusinnleggelse, 

hemoglobinfall >2g/dl og/eller blodoverføring) på grunn av oral antikoagulasjon [36]. 

Dersom HAS-BLED-skår er ≥ 3, er det betydelig økt blødningsrisiko, med behov for nøye 

monitorering og vurdering av om noen av risikofaktorene kan modifiseres [36-37]. Høy HAS-

BLED-skår utelukker ikke antikoagulasjonsbehandling, fordi risikoen for hjerneslag ofte er 

enda høyere enn blødningsrisikoen. Høy alder og tidligere hjerneinfarkt er sterkere 

risikofaktor for hjerneinfarkt enn hva blødning er [37]. 

 

Tabell 2. HAS-BLED skår [36,37] 

HAS-BLED Kliniske karakteristika Poengskår  
(dersom tilstede) 

H Hypertensjon (systolisk blodtrykk > 160mmHg) 1 

A Abnorm nyrefunksjon (kronisk dialyse 
/nyretransplantasjon/kreatininnivå ≥ 200 µmol/l) 

1 

 Abnorm leverfunksjon (kronisk hepatitt, f.eks. cirrhose 
eller biokjemisk: bilirubin > 2 ganger, ASAT/ALAT/ALP > 

3 ganger øvre referansegrense) 

1 

S Tidligere hjerneslag 1 

B Blødningstendens eller tidligere blødning 1 

L Labil/ustabil INR-verdi (høy INR, gjennomsnittlig tid i 
terapeutisk område < 60%) 

1 

E Eldre ≥ 65 år 1 

D Medikamenter (NSAID, platehemmere) 1 

 Alkoholmisbruk 1 

Maksimal skår 
 

9 

 

1.3.5 Bivirkninger av DOAK 

DOAK er en er relativt ny legemiddelgruppe som har en del fordeler sammenlignet med 

etablert antikoagulasjonsbehandling med vitamin K-antagonister, og da warfarin som har 

vært benyttet i Norge. Samtidig har DOAK potensielt alvorlige bivirkninger knyttet til 

blødningsrisiko, selv om sannsynligheten for intrakranielle blødninger er noe mindre enn for 

warfarin. Alle typer blødninger kan forekomme, gastrointestinale er i preparatomtalene 

angitt som mindre vanlige, og intrakranielle blødninger som sjeldne [20-22]. I tiden etter 

markedsføring har bivirkningsovervåkning for disse preparatene vært i fokus. I 2018 kom det 

inn 195 meldinger om bivirkninger ved bruk av DOAK eller warfarin. Dette er en økning fra 

2017 hvor det kom inn 153 meldinger i samme gruppe. Økningen er størst for apiksaban, 
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som delvis forklares av at flere pasienter får dette forskrevet.  De fleste meldingene dreier 

seg om blødninger, og 79 % av disse er klassifisert som alvorlige [38]. Når det gjelder 

meldinger med dødelig utfall generelt, så var blodfortynnende legemidler årsak til 32 % av 

meldingene i 2018. De fleste meldinger med dødelig utfall var knyttet til warfarin, 

rivaroksaban og apiksaban [38]. 

 

Det er i bivirkningsmeldingene også rapportert om blodpropp og infarkter som potensielt 

skyldtes terapisvikt, for eksempel på grunn av dårlig etterlevelse av behandlingen [39]. Hvor 

stor andel av pasienter som har terapisvikt kan være vanskelig å tallfeste, da det potensielt 

kan være flere enn de som kontakter helsevesenet på grunn av akutt hendelse med emboli 

eller slag. I Bivirkningsrapporten for 2013 ble DOAK-meldingene beskrevet i mer detalj [40], 

og det trekkes fram at de omfatter en annen populasjon enn hva som var tilfellet i de kliniske 

studiene. Pasientpopulasjonen er over 80 og 90 år, og i mange av meldingene er ikke 

nyrefunksjon oppgitt. Det er dermed vanskelig å si om pasientene som opplevde bivirkninger 

også fikk optimal dosering justert etter nyrefunksjon. Flere av meldingene indikerte at 

legemidlet var brukt på feil måte eller det forelå mistanke om interaksjoner som årsak til 

bivirkninger [40].  

 

1.4 Koagulasjonssystemet 
 

Koagulasjonsfaktorer spiller en viktig rolle når blodårer skades og en blødning skal stoppes. 

Mangel på en eller flere koagulasjonsfaktorer kan gi blødningstendens. Flere av trinnene i 

koagulasjonsprosessen har spesifikke hemmere, og mangel på disse hemmerne kan føre til 

dannelse av blodpropper (trombose).  Koagulasjonsfaktorene (13 i alt) dannes i leveren, og 

foreligger som proenzymer eller som kofaktorer. Koagulasjonsfaktorene benevnes med 

romertall, for eksempel faktor X, og er nummerert i den rekkefølgen de ble oppdaget. 

Benevnes de i tillegg med en «a» betyr det at faktoren er aktivert [41-42]. Ved karskade skjer 

det en lokal aktivering av de koagulasjonsfremmende faktorene slik at koagelet kan dannes 

[41]. Dette er starten på en kaskadereaksjon. 

 

Koagulasjonssystemet deles tradisjonelt inn i to mekanismer/veier (figur 1): den indre 

(intrinsic) og den ytre (extrinsic) koagulasjonsvei. Den indre mekanismen består av faktorene 

https://sml.snl.no/blod%C3%A5rene
https://snl.no/blodpropp
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XII, XI, IX, VIII, X, V og II. Dette betegnes som «det indre koagulasjonssystem» fordi alle 

elementene finnes inni blodbanen. Den ytre mekanismen («det ytre koagulasjonssystem») 

består av faktorene III (vevsfaktor), VII, X, V og II, og har fått sitt navn fordi faktor III finnes 

utenfor blodbanen. Faktor III betegnes nå kun som vevsfaktor (tissue factor, TF). Faktorene 

X, V og II er felles for det indre og det ytre systemet [41]. 

 

Fibrinogen er et leverprodusert løselig plasmaprotein som alltid er til stede i blodet. Ved 

koagulasjon omdannes fibrinogen til fibrin ved hjelp av enzymet trombin. Fibrinmolekylene 

polymeriserer slik at lange uløselige tråder dannes. Fibrintrådene fanger opp blodceller og 

danner et blodkoagel, og skaden blir dermed forseglet. Dette fibrin-nettverket blir etter 

hvert sterkt bundet slik at det stabiliserer koagelet [41]. Trombin kan ikke være tilstede i 

blodet i aktiv form på grunn av dets rolle i fibrinogenomdanningen. Det foreligger i et 

inaktivt forstadium til trombin kalt protrombin. Ved karskade vil faktor X aktiveres og 

omdanne protrombin til trombin [41]. 

 

1.5 Indikasjoner for antikoagulasjon med DOAK 
 

1.5.1 Atrieflimmer 

Atrieflimmer er en vanlig forekommende hjerterytmeforstyrrelse, med prevalens på 1-2 % i 

Norge. Tilstanden er ganske sjelden før 50-årsalder, men øker betydelig med økende alder, 

med en prevalens på over 10 % hos eldre over 75-80 år [43-44]. Atrieflimmer gir økt risiko 

for hjerneslag, hjertesvikt, demens og død. Antikoagulasjonsbehandling ved atrieflimmer 

reduserer risikoen for hjerneinfarkt med om lag to tredjedeler hos pasienter med moderat 

og høy risiko for hjerneinfarkt, sammenliknet med ingen behandling [37,44]. Høy alder, 

klaffefeil, hypertensjon, diabetes mellitus, hjertesvikt og andre strukturelle sykdommer i 

hjertet er de viktigste risikofaktorer for atrieflimmer [44]. 

 
Risikoen for hjerneslag ved atrieflimmer uten klaffesykdom er på cirka 3-4 % årlig, men 

dersom pasienten tidligere har hatt transitorisk iskemisk anfall (TIA) eller slag, er risikoen 

økt til 10 % [44]. Det finnes ulike kliniske verktøy som kan brukes for å beregne risiko for 

tromboemboliske hendelser ved atrieflimmer. CHA2DS2-VASc-skår (tabell 3) er et slikt 

verktøy. Den inkluderer de viktigste risikofaktorene, der alder over 75 år og tidligere 
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hjerneinfarkt eller TIA vektes mest. En skår på 2 innebærer en årlig risiko for hjerneslag på 

cirka 2 %. Ved skår på 0 anses slagrisikoen å være så lav at det ikke anbefales antitrombotisk 

behandling. Ved skår på 1 anbefales det individuell vurdering om det skal gis oral 

antikoagulasjon eller ikke. Kvinner under 65 år uten andre risikofaktorer, som har fått 1 

poeng i skår på grunn av kjønn, trenger på grunn av lav risiko ikke oppstart med 

antikoagulasjon. Ved skår ≥ 2 er det en sterk anbefaling for antikoagulasjon [37]. 

 

Tabell 3. CHA2DS2-VASc-skår for vurdering av behov for antikoagulasjon [34]   

CHA2DS2-VASc Kliniske karakteristika Poengskår  
(dersom tilstede) 

C Hjertesvikt (svekket venstre ventrikkelfunksjon, 
ejeksjonsfraksjon < 40 %) 

1 

H Hypertensjon 1 

A2 Alder ≥ 75 år 2 

D Diabetes 1 

S2 Hjerneinfarkt/TIA 2 

V Vaskulær sykdom (tidligere hjerteinfarkt, perifer 
karsykdom, plakk i aorta) 

1 

A Alder 65 – 74 år 1 

Sc Kjønn: kvinne 1 

Maksimal skår 
 

9 

 

1.5.2 Lungeembolisme og dyp venetrombose 

Insidens av venøse tromboser (lungeembolisme og dyp venetrombose) er 1 per 1000 

personer, men den øker med økende alder. Ved 70-årsalder er insidensen 1 per 200. Det er 

forstyrrelser i blodets egenskaper, karvegg og/eller blodstrøm som kan utløse venøse 

tromboser [45]. Det finnes flere risikofaktorer, blant annet immobilisering, traumer 

(operasjon), malignitet, fedme, hjertesvikt og hjerneslag, samt genetiske faktorer. DOAK 

anvendes både innen forebygging og behandling av venøse tromber [18,20-22]. Ved 

tromboser utløst av malignitet er DOAK enda ikke godkjent for bruk i norske SPCer, men det 

er kliniske studier som viser positive resultater for DOAK [46]. 

 

1.5.3 Forebygging av aterotrombotiske hendelser 

Akutt koronarsyndrom er en betegnelse på akutte brystsmerter som gir mistanke om 

kransåresykdom (angina eller hjerteinfarkt). Det skyldes trange koronarkar (kransårer), og 

hyppigst foreligger det en rift eller skade på innsiden (endotelet) i en koronararterie, hvor 
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det dannes en kolesterolholdig klump (et plakk) i blodåren. Fra dette plakket kan det løsne 

små blodpropper (tromber) som tetter til åren. Sykdomsbildet og prognosen varierer [47].  

 

Rivaroksaban er i kombinasjon med acetylsalisylsyre alene, eller acetylsalisylsyre og 

kopidogrel/tiklopidin, indisert til forebygging av aterotrombotiske hendelser etter akutt 

koronarsykdom, eller til forebygging av aterotrombotiske hendelser ved koronarsykdom 

eller symptomatisk perifer karsykdom ved høy risiko for iskemiske hendelser [22]. 

 

1.6 Antikoagulasjonsbehandling hos eldre 
 

Mange eldre behandles med orale antikoagulantia, enten som primær tromboseprofylakse 

ved atrieflimmer, eller som sekundærforebygging etter dyp venetrombose (DVT) eller 

lungeembolisme (LE). Warfarin (Marevan) var i mange år eneste tilgjengelige antikoagulantia 

i Norge, og har vært brukt i over femti år. De senere årene har det kommet flere nye 

direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK) på markedet: en faktor IIa-hemmer 

(dabigatran) og tre direkte faktor Xa-hemmere (apiksaban, edoksaban og 

rivaroksaban) [48]. 

 

Det er ansett som en fordel ved bruk av DOAK at det ikke er nødvendig å tilpasse dosering 

basert på et indirekte koagulasjonsmål i blodprøver. Ved bruk av warfarin må INR 

(internasjonalt standardisert skala for måling av protrombintid) måles jevnlig i blodprøver for 

å tilpasse doseringen. Det er ingen rutine å måle serumkonsentrasjoner av DOAK, men 

redusert nyrefunksjon hos eldre kan potensielt føre til akkumulering, og dermed økt risiko 

for blødningskomplikasjoner [18]. 

 

Bruken av DOAK er økende; i 2018 var det 115 538 som fikk forskrevet DOAK i Norge, og i 

2019 var dette antallet økt til 131 007 [1]. Det er publisert store studier som sammenligner 

DOAK med eksisterende behandling (warfarin) ved atrieflimmer. Disse studiene hadde et 

såkalt «likeverdighetsdesign» («non-inferiority»), som innebar et mål om å vise at DOAK-

behandling var like bra som warfarin i forebygging av tromboemboliske hendelser. I disse 

studiene viste DOAK like god effekt som warfarin, og forekomst av blødninger var tilsvarende 

eller mindre enn ved warfarinbruk. DOAK hadde dessuten lavere risiko for intrakraniell 
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blødning [2-4].  

 

Kvaliteten på warfarinbehandlingen i disse studiene vurderes ut ifra tiden pasientene har 

INR-verdier i det terapeutiske området, angitt i prosent. INR-målet var i alle tre studiene 

mellom 2 og 3. I RE-LY, Aristotle- og ROCKET-AF-studiene oppnådde man henholdsvis at 64, 

62 og 55 % av INR-verdiene innenfor det terapeutiske området. Dette indikerer at kvaliteten 

på behandlingen med warfarin i studiene var dårligere enn det som er vanlig i Norge [49]. 

Lav kvalitet på behandling med warfarin kan føre til at behandling med DOAK fremstår som 

bedre.  

 

Populasjonen i disse studiene er ikke helt representativ for populasjonen som bruker DOAK 

etter markedsføring. Median alder var 70 (apiksaban), 71 (dabigatran) og 73 år 

(rivaroksaban) i studiene. Eldre pasienter, pasienter med dårlig nyrefunksjon, dårlig 

leverfunksjon, og over- og undervektige pasienter ble ekskludert [2-4]. Ved tolkning av data 

fra studiene er det viktig å ta høyde for at warfarinbehandlingen ikke var optimal, og at 

pasientpopulasjonene ikke nødvendigvis er representativ for DOAK-brukere [49-50]. 

 

Siden introduksjonen av DOAK rundt 2008 har den kliniske erfaringen økt, men det har ikke 

skjedd noen store endringer med hensyn til doseringsanbefalinger for bruk. I forkant av 

oppstart med DOAK skal lege vurdere indikasjon, dosering, forsiktighetsregler og 

kontraindikasjoner for hver pasient. Dette gjelder særlig for gamle pasienter (>75 år), ved 

nedsatt nyrefunksjon, og ved bruk av mange legemidler [18]. 

 

1.7 Utfordringer ved akutte sykehusinnleggelser av eldre  

 

Når den akutt syke pasienten legges inn i sykehus kan det forut for innleggelse ha vært 

suboptimal legemiddeletterlevelse på grunn av sykdomsrelaterte forhold. Akutt sykdom kan 

også medføre endringer i blant annet nyrefunksjonen, noe som allerede kan være en 

problemstilling blant eldre pasienter. Videre kan blødningsrisikoen være økt ved fallskader 

og kirurgi [51].  
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Det kan være utfordrende å få oversikt over hvilke legemidler pasienten til enhver tid 

bruker, inkludert bruk av blodfortynnende legemidler. Det eksisterer per dags dato ingen 

felles legemiddelliste på tvers av helsetjenestene, og pasientens legemiddelliste må derfor 

overføres manuelt mellom ulike omsorgsnivå.  Mange studier har vist at overføring av 

pasienters legemiddelinformasjon mellom ulike omsorgsnivå ofte er mangelfull og/eller 

feilaktig [52]. Legemiddelsamstemming har vært et viktig innsatsområde i nasjonalt 

pasientsikkerhetsprogram [53]. Innføring av «Pasientens legemiddelliste» skal på sikt gi en 

felles legemiddelliste på tvers av omsorgsnivå, men dette er noen år fram i tid. 

 

Introduksjonen av kjernejournal i 2015 har gjort det lettere å få oversikt over hva som er 

forskrevet av legemidler til pasienter, og det er et nyttig hjelpemiddel i 

legemiddelsamstemmingsprosessen. Det er likevel viktig å finne ut av faktisk bruk, og 

eventuell bruk av reseptfrie legemidler og kosttilskudd/helsekostpreparater. Dette må 

avklares med pasient eller den/de som hjelper pasienten med legemiddelhåndteringen. En 

rekke reseptfrie legemidler kan interagere med DOAK, og slik øke risikoen for 

legemiddelbivirkninger. 

 

Siden enkelte pasienter ikke alltid klarer å redegjøre for legemiddelbruk, kan det i noen 

situasjoner være aktuelt å ta en blodprøve for å avklare serumkonsentrasjoner av DOAK.  

Eksempler kan være i situasjoner hvor akuttkirurgi er aktuelt, eller hvor man mistenker 

overdosering eller manglende effekt. 

 

1.8 Klinisk farmasi hos eldre 
 

Legemiddelsamstemming, som beskrevet over, og legemiddelgjennomgang er viktige 

oppgaver innen klinisk farmasi. Eldre pasienter med multisykelighet, polyfarmasi, 

legemiddelinteraksjoner og aldersrelaterte forandringer i farmakokinetikken og 

farmakodynamikken er mer sårbare for bivirkninger [54]. Studier har vist at om lag 10 % av 

alle innleggelser av eldre i medisinske avdelinger er forårsaket av legemiddelrelaterte 

problemer [53].  
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DOAK og andre antikoagulantia er potente legemidler hvor risiko for blødninger skal 

balanseres mot risiko for manglende effekt (trombose/emboli). Kliniske farmasøyter 

prioriterer i mange sammenhenger å jobbe med «risikolegemidler», som for eksempel 

DOAK, og /eller «risikopasienter» for å optimalisere nytteverdien av legemiddelbehandling. 

Eldre pasienter som bruker DOAK kan i denne sammenheng være et viktig område å 

prioritere innen klinisk farmasi. 

 

Det finnes publiserte studier som beskriver kliniske farmasøyter involvert i oppfølgingen av 

antikoagulasjon, både i sykehus og kommunehelsetjeneste. I en nylig publisert studie [55] 

gjorde kliniske farmasøyter legemiddelgjennomganger av alle inneliggende pasienter 

behandlet med DOAK. For pasienter hvor det ble avdekket potensielle legemiddelrelaterte 

problemer (LRP), ble det foreslått tiltak for videre oppfølging med lege. Avdekkede LRP 

involverte både for høy og for lav dosering av DOAK, potensielle legemiddelinteraksjoner, 

behov for DOAK-monitorering, og behov for syredempende legemidler.  

 

1.9 Hensikt med studien 
 

Hensikten med denne studien var tre-delt. Overordnet var det et mål å undersøke om det 

var en sammenheng mellom serumkonsentrasjoner av DOAK og hemoglobinverdier hos 

eldre pasienter akuttinnlagt på Mottaksklinikken, Haukeland universitetssjukehus. I tillegg 

var det ønskelig å kartlegge serumkonsentrasjoner av DOAK i forhold til de respektive 

referanseområdene og nyrefunksjon. Deretter å kartlegge uoverensstemmelser i 

legemiddellistene og forekomst av potensielle legemiddelinteraksjoner ved innleggelse i 

sykehus. 

 

  



 
 

16 
 

2 Metode 
 

2.1 Studiedesign 
 

Dette var en prospektiv observasjonsstudie som ble gjennomført ved Mottaksklinikken ved 

Haukeland universitetssjukehus på sengepostene Korttidsposten (KTP), Utgreiingsmottak 1 

(UMO1) og Utgreiingsmottak 2 (UMO2), i Bergen. Til sammen har disse tre sengepostene 61 

sengeplasser. Pasienter som legges inn ved disse avdelingene representerer en heterogen 

gruppe, og mange har flere sykdommer og komplekse medisinske problemstillinger. 

Gjennomsnittlig liggetid på de tre postene varierer fra ett til tre døgn. 

 

2.2 Rammer for prosjektet 

 

Siden 2018 har kliniske farmasøyter deltatt i behandlingen av pasienter ved 

Mottaksklinikken ved Haukeland universitetssjukehus. To farmasøyter jobber fast på 

hverdager, og oppgaver er legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang og 

legemiddelsamtaler. Masterstudenten (TM) er en av de kliniske farmasøytene ved klinikken, 

og masterprosjektet ble utført som en del av den kliniske farmasøyttjenesten. 

 

2.3 Studiepopulasjon 

 

2.3.1 Inklusjonskriterier 

Kvinner og menn, 65 år og eldre som ble lagt inn ved Mottaksklinikken, Haukeland 

universitetssjukehus, og behandlet med enten apiksaban, dabigatran eller rivaroksaban ved 

innleggelse, ble fortløpende forespurt om deltakelse i studien. De som ga skriftlig informert 

samtykke ble inkludert i studien. Masterstudenten (TM) gjennomførte selv 

inklusjonsprosessen i studien. 
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2.3.2 Eksklusjonskriterier 

Pasienter som ikke hadde fast oppholdstillatelse i Norge, ikke kunne kommunisere på norsk 

eller var fengslet, samt pasienter i siste livsfase eller med alvorlig demens, ble ikke forespurt 

om deltakelse i studien. 

 

2.3.3 Etikk og personvern 

Studien ble godkjent av Regional etisk komite (REK, referansenummer 28764) og 

Klinikkdirektør ved Mottaksklinikken, samt av Forsknings- og utviklingsavdelingen ved 

Haukeland universitetssjukehus. Enhetsledere ved UMO1, UMO2, og KTP ble informert om 

studien før oppstart. Det ble også avholdt flere informasjonsmøter for sykepleierne og 

legene på avdelingene før oppstart av inklusjon, inkludert gjennomføring av 

datainnsamlingen.  

 

Sensitive data ble lagret på sikker server med tilgangskontroll begrenset til to av 

prosjektdeltagerne. Data vil bli slettet når prosjektet er ferdig. Deltagerne har samtykket til å 

tilgjengeliggjøre pseudonyme data i forbindelse med planlagt publisering av studien. 

 

2.4 Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang 
 

For de inkluderte pasientene ble det etter innleggelse foretatt legemiddelsamstemming 

etter standard prosedyre for å sikre at man hadde en oppdatert og fullstendig 

legemiddelliste. I tilfeller der innleggelse skjedde i løpet av helgen ble samstemming utført 

ved første påfølgende virkedag. Det ble utarbeidet et eget skjema med sjekkliste til bruk ved 

legemiddelsamstemming med utgangspunkt i mal beskrevet i ‘Integrated Medicines 

Management’ (IMM)-modellen (vedlegg 2) [56]. 

 

Som en del av samstemmingen ble det gjennomført et standardisert legemiddelintervju med 

alle pasientene. Sjekklisten ble gjennomgått sammen med opplysninger om legemiddelbruk 

fra kjernejournal og andre skriftlige kilder, som henvisning fra lege eller liste fra 

hjemmesykepleie/sykehjem. Alle legemidler, kosttilskudd og naturlegemidler i bruk ble 

registrert, inkludert styrke, dosering og administrasjonsform, samt om behandlingen var fast 

eller ved behov. Pasientene ble også intervjuet om deres etterlevelse av 
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legemiddelbehandlingen med spesiell fokus på DOAK. Grense for god etterlevelse ble 

definert som at 80 % av legemiddeldosene var inntatt [57].  Dersom pasienten hadde hjelp 

med legemiddelhåndtering, ble opplysninger innhentet fra aktuelt omsorgsnivå som 

hjemmesykepleie eller sykehjem. 

 

Kosttilskudd og naturlegemidler som kunne klassifiseres etter ATC-systemet ble registrert 

som en del av pasientens legemiddelliste, enten som fast eller behovslegemiddel. Andre 

kosttilskudd og naturlegemidler uten ATC-kode ble registrert i eget vedlegg, men inngikk ikke 

i totalen ved beregning av antall legemidler, eller antall uoverensstemmelser. 

Den samstemte legemiddellisten ble sammenlignet med legemidler oppgitt i elektronisk 

kurve (Meona). Manglende samsvar mellom disse listene ble diskutert med lege på post, 

som avgjorde endelig innkomstkurve for pasientene. Uoverensstemmelsene mellom 

samstemt legemiddelliste og opplysninger i den elektroniske kurven ble dokumentert i 

journalnotat, og registrert i studiedatabasen. 

 

I kjernejournal er tre års legemiddelhistorikk tilgjengelig, og man får oversikt over alle 

elektroniske forskrivninger, og alle utleveringer (inklusiv papirresepter). For DOAK ble antall 

uthentende doser over tid (inntil 3 år) sammenlignet med pasientens tilsvarende estimerte 

forbruk i samme tidsperiode. I tilfeller hvor uttak av DOAK var under 80 % av faktisk estimert 

forbruk for perioden, så ble dette registrert [57]. 

 

Basert på samstemt legemiddelliste og relevante journalopplysninger ble det også 

gjennomført en legemiddelgjennomgang med spesiell fokus på DOAK-bruk i relasjon til 

nyrefunksjon (serumkreatinin for beregning av kreatinin-clearance, se vedlegg 5), dosering, 

legemiddelinteraksjoner, hemoglobinnivå og eventuelt behov for blodtransfusjon. Som en 

del av gjennomgangen, ble det gjennomført legemiddelinteraksjonssøk i Legemiddelverkets 

interaksjonsdatabase (FEST). En interaksjon ble ansatt som potensielt klinisk relevant ved 

klassifisering som «Forhåndsregler bør tas» eller «Bør unngås».  I tillegg ble andre relevante 

legemiddelrelaterte problemer LRP [57-58] identifisert i gjennomgangen kommentert og 

formidlet til lege. Det var imidlertid ikke i fokus i denne studien å dokumentere alvorlighet 

og antall LRP generelt.  
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2.5 Serumkonsentrasjon av DOAK 
 

For de inkluderte pasientene ble det etter samtykke tatt en blodprøve for måling av 

serumkonsentrasjon av DOAK. Prøven ble tatt medikamentfastende morgenen etter 

inklusjon i studien. Alle prøvene ble tatt på glass for isolering av serum, som ble lagret i 

Biobank Haukeland, og deretter sendt samlet for konsentrasjonsanalyser ved Senter for 

Psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus. Alle konsentrasjoner ble målt med validerte 

UPLC-MS/MS-metoder sertifisert for klinisk bruk. Det ble kommentert fra 

analyselaboratorium at serumkonsentrasjonsmålinger av dabigatran ikke lenger ble 

gjennomført som klinisk rutineanalyse grunnet begrenset stabilitet av den interne 

standarden i analysemetoden. Ettersom analysene av prøvene innsamlet i denne studien ble 

utført samtidig, ble også serumkonsentrasjonsanalyser av dabigatran inkludert. 

 

2.6 Dataregistrering 
 

Etter inklusjon ble pasientene tildelt et avidentifisert studienummer, og følgende data ble 

registrert i Excel-database: 

- Pasientens alder, kjønn, vekt, høyde, indikasjon for DOAK-behandling, andre 

sykdommer, innleggelsesdiagnose, eventuell hjelp til legemiddelhåndtering, 

bosituasjon (hjemme, sykehjem), samt liggetid. 

- Legemidler (behovsmedisin eller fast medisin), kosttilskudd og naturlegemidler ved 

innkomst, varighet av DOAK-behandling og tidspunkt for siste tablettinntak, samt 

identifiserte uoverensstemmelser ved legemiddelsamstemming og 

legemiddelinteraksjoner. 

- Pasientens selvoppgitte etterlevelse av DOAK-behandlingen og annen 

legemiddelbehandling. 

- Estimert legemiddeluttak av DOAK i kjernejournal. 

- Eventuelt behov for blodtransfusjon under oppholdet på sykehus. 

- Analyser av hemoglobin ved innleggelse og ved prøvetaking for 

konsentrasjonsanalyse av DOAK, serumkonsentrasjon av DOAK under innleggelse, 
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tidspunkt for prøvetaking, samt kreatininkonsentrasjon både ved innleggelse og 

under opphold for å beregne nyrefunksjon (Kr-Cl). 

- Blodtrykk ved innkomst for å beregne HAS-BLED og CHA2DS2-VASc skår. 

 

2.7 Utfallsmål 

 

Følgende utfallsmål ble beregnet i studien: 

- Andel pasienter med uoverensstemmelser ved legemiddelsamstemming 

- Andel pasienter med legemiddelinteraksjoner med DOAK 

- Andel pasienter med konsentrasjoner under eller over referanseområdene for DOAK 

- Sammenheng mellom DOAK-konsentrasjon og hemoglobinverdi 

Disse utfallsmålene ble vurdert i relasjon til kjønn og type DOAK (apiksaban, dabigatran eller 

rivaroksaban). Mens normalområde for hemoglobinkonsentrasjon er avhengig av kjønn 

(11,7-15,3 g/dl for kvinner, 13,4-17,0 g/dl for menn), [59], er referanseområdene for DOAK i 

stor grad sammenfallende (apiksaban 50-300 nmol/L, dabigatran 100-300 nmol/L og 

rivaroksaban 50-300 nmol/L). 

I tillegg ble dosekorrigert serumkonsentrasjon (C/D-ratio) vurdert i relasjon til 

alder/nyrefunksjon og type DOAK (apiksaban, dabigatran og rivaroksaban). Sammenhengen 

mellom alder og hemoglobinverdi, samt forskjell i hemoglobin mellom kjønn ble også 

analysert. 

 

2.8 Statistiske analyser 
 

Microsoft Excel og GraphPad Prism 9.0.0 ble brukt som verktøy for beregning av statistiske 

analyser og utarbeiding av tabeller og figurer. For å evaluere sammenhengen mellom 

hemoglobinnivåer blant pasienter med DOAK-konsentrasjoner over anbefalt 

referanseområder sammenlignet med pasienter i eller under referanseområder, ble den 

ikke-parametriske testen Mann-Whitney benyttet, mens en ikke-parametrisk-analyse 

(Spearman) ble anvendt til å evaluere korrelasjonen mellom serumkonsentrasjoner av DOAK 



 
 

21 
 

og hemoglobinverdier. Spearman ble også benyttet til analyse av korrelasjon mellom C/D-

ratio og nyrefunksjon. Det dikotome utfallsmålet Fisher’s test ble anvendt for å sammenligne 

andeler av kvinner og menn under referanseområdet for hemoglobin. Den ikke-parametriske 

Mann-Whitney-test ble i tillegg brukt til å sammenligne kontinuerlige variabler som C/D-

ratio og hemoglobin mellom ulike grupper.   

P<0,05 ble vurdert som statistisk signifikant. 
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3 Resultater 
 

3.1 Pasientkarakteristika 
 

Det ble inkludert 61 pasienter av totalt 168 potensielle deltakere. Inklusjonen foregikk 3 

dager per uke i perioden januar til medio mai 2020. På grunn av SARS-CoV-2 pandemien ble 

det inklusjonsstopp i 5 uker i mars/april. Totalt 24 pasienter ble vurdert som ikke-

samtykkekompetente på grunn av kognitiv svikt, langkommet demens eller annen alvorlig 

sykdom. Ytterligere 59 pasienter var ikke aktuelle for inklusjon på grunn av utskrivning eller 

overflytting til annen avdeling. Av logistikkmessige hensyn ble 14 pasienter ikke forespurt 

om deltakelse.  

 

 

Figur 2. Flytdiagram for inklusjon av pasienter i studien ved Mottaksklinikken, Haukeland universitetssjukehus, i 
perioden 6.januar til 11.mai 2020. Det var et 5-ukers opphold i inklusjonen i mars/april pga. SARS-CoV-2 
pandemien. 

 

Antall pasienter aktuelle for 
inklusjon i studien: 168

Antall pasienter inkludert: 61

Skrevet ut eller overført annen 
avdeling: 59

Ikke samtykkeberettiget: 24

Ikke forespurt om deltakelse: 14

Takket nei til inklusjon: 10
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Tabell 4 gir en oversikt over demografiske variable for de inkluderte pasientene med 

respektive opplysninger knyttet til journalinformasjon og legemiddelbruk fordelt på kvinner 

og menn. Median alder var 82 år (spredning 65 til 96 år), og det var like fordeling mellom 

kvinner og menn. Majoriteten av pasientene var hjemmeboende eller bodde omsorgsbolig 

(92 %), mens de resterende bodde på sykehjem. Median liggetid var 5 døgn (1-45), og 97 % 

av pasientene ble utskrevet levende. For flertallet av pasientene var atrieflimmer indikasjon 

for behandling med DOAK (55 av 61; 90 %). 

 

Tabell 4. Karakteristika knyttet til de inkluderte pasientene (n=61)  

Pasientkarakteristika Kvinner Menn Totalt 

Antall kvinner/menn, n  31 30 61 

Alder i år, median 
(spredning) 

86 (73-96) 80 (65-92) 82 (65-96) 

Bosituasjon 

Hjemme/omsorgsbolig 28 (24/4) 28 (27/1) 56 (51/5) 

Sykehjem (korttids- og 
langtidsopphold) 

3 (2/1) 2 (2/0) 5 (4/1) 

Legemiddelhåndtering 

Håndterer selv 14 15 29 

Pårørende 3 0 3 

Hjemmesykepleie 11 13 24 

Institusjon 3 2 5 

Journalrapportert alkoholbruk  
ved innleggelse 

Ingen 14 8 22 

Drikker alkohol 16 21 37 

Overforbruk  1 1 2 

Indikasjon  DOAK    

Atrieflimmer/flutter, n (%) 
 
-Apiksaban 
-Dabigatran 
-Rivaroksaban 

28 (90) 
 

20 (65) 
2 (6,5) 

6 (19,4) 
 

27 (90) 
 

17 (57) 
8 (27) 
2 (6,7) 

55 (90) 
 

37 (61) 
10 (16) 
8 (13) 

DVT/LE, n (%) 
 
-Apiksaban 
-Dabigatran 
-Rivaroksaban 
 

3 (9,7) 
 

2 (6,5) 
1 (3,2) 

0 

3 (10) 
 

1 (3,3) 
1 (3,3) 
1 (3,3) 

6 (9,8) 
 

3 (4,9) 
2 (3,3) 
1 (1,6) 
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Behandlingslengde DOAK før innleggelse 

< 1 måned 0 1 1 

1-6 måneder 4 2 6 

6-12 måneder 4 1 5 

> 12 måneder 23 26 49$ 
$1 pasient byttet fra dabigatran til apiksaban 3 måneder før inklusjon, men hadde brukt dabigatran i flere år. 

 

Tabell 5 gir oversikt over biokjemiske målinger ved innkomst, og beregnede kliniske 

parametere. Kvinner hadde en median hemoglobinverdi (12,6 g/dl) i referanseområdet 

(11,7-15,3 g/dl), mens menn hadde en median hemoglobinverdi (12,7/dl) under 

referanseområdet (13,4-17,0 g/dl). Median eGFR (CKD-EPI) var 54 ml/min/1,73m2, mens 

beregnet kreatinin-clearance var 51 ml/min.  

 

Tabell 5. Biokjemi og klinikk ved innkomst (n=61) 

Målinger ved innkomst, 
biokjemi og klinikk 

Kvinner Menn Totalt 

Hemoglobin (g/dl)# 
 median (spredning) 

12,6 (6,7-16,3)  12,7 (8,7-15,8)  12,6 (6,7-16,3)  

Kreatinin (µmol/l), median 
(spredning)  

86 (52-187) 105 (50-257)  95 (52-257)  

eGFR, CKD-EPI 
(ml/min/1,73m2) 
median (spredning) 

50 (21-88)  59 (20-102)  54 (20-102)  

Kr-Cl (ml/min)§ (n=60) 
median (spredning) 

44 (20-93)  56 (17-131)  51 (17-131)  

CHA2DS2-VASC* (n=55) 

 1-2 

 3-4 

 5-6 

 7-8 

 
1 

10 
11 
6 

 
5 

14 
8 
0 

 
6 

24 
19 
6 

HAS-BLED (n=61) 

 1 

 2 

 3  

 4 

 
15 
12 
4 
0 

 
6 

14 
9 
1 

 
21 
26 
13 
1 

#Referanseområde hemoglobin: kvinner 11,7-15,3 g/dl,  menn 13,4-17,0 g/dl [48] 
§ n=60 (mangler vekt for en person) 

*Kun beregnet for pasienter med atrieflimmer 
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3.2 Legemiddelbruk ved innkomst 

 

3.2.1 Bruk av DOAK 

Blant pasientene som ble behandlet med DOAK ved innkomst brukte 66 % (40) av 

pasientene apiksaban, 20 % (12) dabigatran og 15 % (9) rivaroksaban. Menn utgjorde 75 % 

av dabigatran-brukerne, mens kvinner utgjorde den største gruppen rivaroksaban-brukere 

(67 %). For apiksaban-brukere var det mindre forskjeller mellom kjønn, 55 % kvinner og 45 % 

menn. 

 

Ved gjennomgang av DOAK-doseringer så hadde 77 % (47) av pasientene ved innkomst 

anbefalt dosering av DOAK i forhold til aktuell indikasjon og alder, vekt og nyrefunksjon 

(figur 3). For de resterende pasientene ble det ikke funnet klare årsaker i pasientjournal til 

redusert eller standard dose. En apiksaban-pasient kunne ikke vurderes fullt ut, da 

opplysning om vekt manglet for pasienten. Ved kontroll for potensielle 

legemiddelinteraksjoner viste det seg at en av pasientene med redusert apiksaban-dosering 

brukte amiodaron.  

 

 

Figur 3. Doseringsregimer for DOAK, n=61. 
§Mangler vekt for en apiksaban-pasient.  
#En dabigatran-pasient fikk dosering som ikke er beskrevet i SPC, 110 mg x 1. 
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3.2.2 Legemiddelsamstemming  

Legemiddelsamstemming avdekket uoverensstemmelser i legemiddellistene til 53 (87 %) av 

pasientene, dette gjaldt både faste legemidler og behovslegemidler.  Totalt antall 

uoverensstemmelser var 209, dette gir et gjennomsnitt på 3,4 uoverensstemmelser per 

pasient. Omtrent 50 % gjaldt faste legemidler. Oversikt over typer uoverensstemmelser 

finnes i figur 4. Det var flest uoverensstemmelser i gruppen «pasienten bruker et annet 

legemiddel i tillegg» (39 %), etterfulgt av «pasienten bruker ikke legemidlet» (15 %). 

Eksempler på uoverensstemmelser som kan ha betydning for DOAK-behandlingen var to 

pasienter med mulig lav etterlevelse av behandlingen, en pasient som hadde feil dosering av 

apiksaban lagt inn i legemiddelkurve ved innkomst, fem pasienter som manglet fast 

protonpumpehemmer (PPI, pantoprazol, ezomeprazol og lanzoprazol), oppgitt bruk av 

naproksen, diklofenak og ibuprofen ved behov og ett tilfelle med fast bruk av 

acetylsalisylsyre som ikke var angitt i kurve. I tillegg var det et avvik med for høy dosering av 

amiodaron i forhold til pasientens dosering, samt et annet med for høy dosering av 

escitalopram. Oversikt over alle uoverensstemmelsene er gjengitt i vedlegg 3.   

 

Figur 4. Uoverensstemmelser avdekket ved legemiddelsamstemming, n=209. 

 

Oversikt over faste- og behovslegemidler ved innkomst er gjengitt i tabell 6. De tre ATC-

gruppene som utgjorde den største andelen av faste legemidler var gruppe A, B og C, 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

A: Pasienten bruker ikke legemidlet

B:Pasienten bruker annet legemiddel i tillegg

C:Pasienten bruker en annen styrke

D: Pasienten bruker en annen administrasjonsform

E: Pasienten bruker en annen dosering

F: Pasienten tar legemidlet til annet tidspunkt

G: Annet

Antall, n
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sammenlagt utgjorde disse 70 % av alle faste legemidler. For behovslegemidler var det ATC-

gruppene A, N og R som var de største, disse utgjorde totalt 83 %. 

 

Tabell 6.  Oversikt over samtidig legemiddelbruk ved innkomst blant de DOAK-behandlede pasientene, n=61 

Legemiddelbruk ved innkomst etter legemiddelsamstemming 

Antall faste legemidler, median (spredning) 7 (2-22) 

ATC-grupper Andel av alle faste legemidler (%) 

A Fordøyelsesorganer og stoffskifte 
B Blod og bloddannende organer 
C Hjerte og kretsløp 
G Urogenitalsystem og kjønnshormoner 
H Hormoner til systemisk bruk 
J Antiinfektiver til systemisk bruk 
L Antineoplastiske og immunmodulerende  
M Muskler og skjelett 
N Nervesystemet 
R Respirasjonsorganer 
S Sanseorganer 

21 
16 
33 
3 
4 
1 
1 
4 
7 
5 
3 

Antall behovslegemidler, median (spredning) 3 (0-9) 

ATC-grupper Andel av alle behovslegemidler (%) 

A Fordøyelsesorganer og stoffskifte 
B Blod og bloddannende organer 
C Hjerte og kretsløp 
D Dermatologiske midler 
M Muskler og skjelett 
N Nervesystemet 
R Respirasjonsorganer 
S Sanseorganer 
V Varia 

20  
1  
4  
7  
4  

46  
17  
1  
1  

 

Det var 19 pasienter som oppga bruk av kosttilskudd og lignende som ikke ble klassifisert 

som legemidler. Ingen av kosttilskuddene hadde kjente interaksjoner med DOAK. Oversikt 

over kosttilskudd og naturmidler som ble kartlagt ved legemiddelsamstemmingen finnes i 

vedlegg 4. 

 

3.2.3 Etterlevelse av DOAK-behandling 

Ved spørsmål om hvordan den enkelte pasient vurderte sin egen etterlevelse av DOAK-

behandlingen, så oppga 60 personer selvopplevd etterlevelse som god. Kun en pasient anga 

selvopplevd etterlevelse som middels, og vedkommende anga å glemme hver tiende dose. 
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Denne pasienten hadde ifølge historikken i kjernejournal hentet ut over 80 % av 

legemiddeldosene de siste 3 årene.  For de resterende pasientene viste data fra uttak i 

kjernejournal at to pasienter hadde hentet ut 50 - 60 % av legemiddeldosene.  

For de resterende pasientene som bodde hjemme tydet opplysninger i kjernejournal på 

reseptuttak på over 80 %. En usikkerhet var imidlertid at behandling på sykehus eller 

sykehjem ikke blir registrert i kjernejournal. 

 

3.2.4 Legemiddelgjennomgang 

Det ble ikke gjennomført fullstendige legemiddelgjennomganger for alle pasientene, men 

nyrefunksjon, DOAK-dosering og legemiddelinteraksjoner ble systematisk gjennomgått. 

Legemiddelrelaterte problemer (LRP) ble vurdert på det tidspunktet klinisk farmasøyt gikk 

igjennom legemidlene til pasienten, og for en del pasienter var det allerede gjort 

legemiddelendringer. Det ble avdekket 79 LRP. Oversikt over hvilke typer LRP som ble 

diskutert med lege er gjengitt i figur 5. Interaksjoner utgjorde den største gruppen av de 

identifiserte LRP (47 %). LRP som angikk DOAK-behandlingen direkte var blant annet ett 

tilfelle av for høy dose av rivaroksaban i forhold til nyrefunksjon.  

 

 
Figur 5. Legemiddelrelaterte problemer (LRP) som ble diskutert med lege, n=79.  
Forklaring: 1a=Behov for tillegg av legemiddel, 1b=Unødvendig legemiddel, 1c=Uhensiktsmessig 
legemiddelvalg, 2a=For høy dose, 2b=For lav dose, 2c=Ikke-optimalt doseringstidspunkt, 2d=Ikke-optimal 
formulering, 3. Bivirkning, 4. Interaksjon, 5a=Legemidler som administreres av helsepersonell, 5b=Legemidler 
som administreres av pasient, 6a=Behov for/manglende monitorering av effekt og toksisitet av legemidler, 
6b=Mangelfull føring/uklar dokumentasjon av legemiddelkurve, 6c=Annet [vedlegg 2]. 
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3.2.5 Legemiddelinteraksjoner med DOAK  

Det var 16 av pasientene (26 %) som hadde potensielle legemiddelinteraksjoner som 

involverte DOAK ved innkomst. Alle interaksjonene gjaldt økt risiko for blødning, og oversikt 

over interaksjoner er gjengitt i figur 6. Det var kun apiksaban-pasienter som fikk påvist 

farmakokinetiske interaksjoner, og da i kombinasjon med P-gp-hemmerne amiodaron eller 

dronedaron, som kan øke plasmakonsentrasjon og effekt av alle DOAK.  

 

Figur 6. Legemiddelinteraksjoner ved innkomst (farmakodynamiske og farmakokinetiske) for 16 pasienter. 
n=antall interagerende substanser (19). En pasient brukte to og en annen brukte tre interagerende legemidler. 
Kilde: FEST interaksjonsdatabase. ASA = acetylsalisylsyre, NSAID = ikke-steroide antiinflammatoriske midler, 
SSRI = selektiv serotonin-reopptakshemmer, SNRI = selektiv serotonin- og noradrenalinreopptakshemmer. 

 

3.3 Serumkonsentrasjonsmåling av DOAK 
 

For 50 av de 61 inkluderte pasientene ble det utført serumkonsentrasjonsanalyse av det 

aktuelle DOAK under opphold. Årsaken til at det ikke ble tatt serumkonsentrasjonsprøver av 

alle var at 4 ble skrevet ut og 2 ble overført annen avdeling før prøver kunne tas. Ytterligere 

4 pasienter skulle ikke ta noen rutineprøver, som dermed gjorde at serumkonsentrasjons-

analyser av DOAK ikke kunne utføres på grunn av studiedesignet. For en pasient ble prøven 

håndtert feil av laboratoriet, og måtte derfor kasseres. 

  

Det varierte hvor lenge pasienter hadde vært inneliggende før blodprøvene for DOAK-måling 

ble tatt (tabell 7). Alle pasienter fikk imidlertid DOAK-behandling under innleggelsen som var 

identisk som ved inklusjon, med unntak av to pasienter som fikk redusert dose (en 

rivaroksaban-pasient som fikk 15 mg daglig og en dabigatran-pasient som fikk 110 mg to 

0
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NSAID ASA SSRI/SNRI Amiodaron Dronedaron

Farmakodynamiske Farmakokinetiske

n Apiksaban

Dabigatran

Rivaroksaban
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ganger daglig). Begge disse pasientene hadde fått redusert dose i noen dager før prøvetaking 

(5 og 2 døgn). Alle prøver ble tatt medikamentfastende innen ett døgn etter siste 

doseinntak. 

 

Tabell 7. Tid mellom sykehusinnleggelse og blodprøvetaking for serumkonsentrasjonsanalyser av DOAK. Alle 
prøver ble tatt medikamentfastende og DOAK-behandlingen ved prøvetaking var lik som ved innleggelse, n=51.  

Tid 12-24 timer 24-36 timer 36-48 timer 2-5 døgn Over 5 døgn 

 

Antall 

pasienter, n 

 

14 

 

6 

 

15 

 

13 

 

3 

 

Alle prøvene hadde påvisbare serumkonsentrasjoner av DOAK. Det var 9 (18 %) av prøvene 

som lå under referanseområdet, mens 15 (30%) lå innenfor referanseområdet og 26 (52 %) 

lå over referanseområdet. Figur 7a og 7b viser målte serumkonsentrasjoner i forhold til 

angitte referanseområder. Alle serumkonsentrasjonsmålingene for rivaroksaban lå innenfor 

referanseområdet, mens alle serumkonsentrasjonsmålingene for dabigatran lå under 

referanseområdet. For apiksaban lå 72 % (26/36) av serumkonsentrasjonsmålingene over, 

mens de resterende 10 lå innenfor referanseområdet.  

 

Figur 7a. Serumkonsentrasjoner av apiksaban og rivaroksaban under innleggelse, i relasjon til 

referanseområdet (linjer), som for begge substanser er 50-300 nmol/l, n=36 (apiksaban), n =5 (rivaroksaban). 
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Figur 7b. Serumkonsentrasjoner av dabigatran under innleggelse, i relasjon til referanseområde (linjer), som er 

100-300 nmol/l, n=9 (dabigatran). 

 

Tid mellom dokumentert tidspunkt for administrert legemiddel og prøvetaking varierte 

mellom 7,5 til 22,5 timer for apiksaban. Tilsvarende for rivaroksaban var 21,5 til 24,5 timer. 

En dabigatran-dose var dokumentert administrert omtrent 2 timer før prøvetaking, ellers var 

prøvetaking dokumentert fra 8 til 13 timer etter inntak av legemiddel. 

 

3.4 Hemoglobinnivåer  
 

Hemoglobinnivåer ble registrert både ved innkomst (verdi 1) (tabell 5), samt en måling 

nærmest mulig DOAK-prøvetaking (verdi 2). I de tilfellene hvor hemoglobin kun ble målt ved 

innkomst så ble denne verdien også brukt som verdi 2.  43 % (26/61 pasienter) hadde 

hemoglobin under referanseområdet ved innkomst, ved DOAK-måling var denne andelen økt 

til 60% (37/61). 

 

Det var korrelasjon mellom alder og hemoglobinverdi ved innkomst, men den var ikke 

signifikant (Spearman-korrelasjonsanalyse, ikke-parametrisk, p=0,08, r = -0,23). Det var færre 

kvinner enn menn som hadde hemoglobin under det respektive referanseområdet både ved 

innkomst og under opphold; under opphold var andelene 13/31 (42 %) for kvinner og 24/30 

(80 %) for menn. Fisher’s test ble brukt for sammenligning av andel kvinner og menn under 
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referanseområdet under opphold, og statistisk signifikant forskjell mellom kjønn ble vist med 

p-verdi på 0,004. Figur 8 viser individuelle hemoglobinverdier hos kvinner og menn under 

opphold med median.  
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Figur 8. Hemoglobinverdier under opphold for kvinner (k) og menn (m), n=61. 
Mann-Whitney test: p-verdi = 0,75, median kvinner: 12,1 g/dl, median menn 11,9 g/dl 
Referanseområder: Kvinner 11,7-15,3 g/dl, menn 13,4-17,0 g/dl 
Linjer (prikkete) angir nedre del av referanseområdet for kvinner (blå) og menn (sort). 

 

3.5 Sammenheng mellom serumkonsentrasjon av DOAK og hemoglobinnivå 
 

Hovedhensikten med studien var å undersøke om det var en sammenheng mellom 

serumkonsentrasjon av DOAK og hemoglobinverdier, begge målt under opphold i sykehus. I 

studieprotokollen ble dette definert som at hemoglobinverdier var lavere hos pasienter med 

serumkonsentrasjoner over referanseområdet sammenlignet med hemoglobin hos pasienter 

med serumkonsentrasjoner under eller i referanseområdet, men en forskjell på 1 g/dl som 

signifikant. Figur 9 viser resultat av analysen. For å kunne analysere kvinner og menn samlet 

ble normalisert hemoglobin anvendt for analyse. Det ble ikke funnet forskjell i normalisert 

hemoglobinverdier mellom gruppene (p=0,57, Mann-Whitney test, ikke-parametrisk, ikke-

paret). Normalisert median hemoglobinverdi var 0,71 i pasientgruppen med 

serumkonsentrasjon under eller i referanseområdet, og 0,74 i pasientgruppen med 

serumkonsentrasjoner over referanseområdet. Funnene viste samme trend ved å analysere 

kvinner og menn hver for seg (n= 24 og n=26), og apiksaban alene (n=36). 
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Figur 9. DOAK-konsentrasjon mot hemoglobin under opphold, n=50. 
A= Serumkonsentrasjon under/i referanseområdet. B= Serumkonsentrasjon over referanseområdet. 
Mann-Whitney test: p-verdi =0,57, median A = 0,71, median B = 0,74. 
Normalisert Hb: Hemoglobinverdi/øvre del av referanseområdet (kvinner 15,3 g/dl, menn 17,0 g/dl). 

 

Korrelasjonsanalyser mellom serumkonsentrasjon av alle DOAK og normalisert hemoglobin, 

begge målinger utført under sykehusopphold, viste ingen korrelasjon (figur 10a). Alle 

legemidlene ble i tillegg analysert hver for seg per kjønn (figur 10b-d). Trendlinjer ble studert 

for hver enkelt substans per kjønn, og det ble observert lavere hemoglobin ved økende 

dabigatrankonsentrasjon hos menn. Samme observasjon ble sett for kvinner som brukte 

rivaroksaban. For kvinnelige apiksaban-brukere var trendlinjen tilnærmet horisontal (r=0,05, 

p=0,84), mens for mannlige apiksaban-brukere viste trendlinje økt serumkonsentrasjon ved 

økt hemoglobin. Det var for få kvinnelige dabigatran-brukere (n=1) og mannlige 

rivaroksaban-brukere (n=2) til at trendlinjer kunne studeres. 
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Figur 10 a-b-c-d. DOAK-konsentrasjon mot hemoglobin. 

Hemoglobin tatt i tilknytning til DOAK-prøve  

Normalisert Hb; absoluttverdi/øvre referansegrense (kvinner 15,3 g/dl, menn 17,0 g/dl). 

a) n=50, b) n=36, c) n=9, d) n=5 

Spearman korrelasjonstester: 

Figur a) p-verdi 0,83 og r-verdi 0,03 

Figur b) kvinner: p-verdi 0,84, r-verdi  0,05, menn: p-verdi 0,23, r-verdi 0,32 

Figur c) menn: p-verdi 0,24, r-verdi -0,48 

Figur d) kvinner: p-verdi 0,33, r-verdi -1,0 

 

3.6 Serumkonsentrasjon i forhold til alder, nyrefunksjon og farmakokinetiske 

interaksjoner 

 

3.6.1 Alder 
For å vurdere serumkonsentrasjon i forhold til dosering ble dosekorrigert konsentrasjon 

(C/D-ratio) beregnet. Figur 11a-c viser C/D-ratio for de tre substansene fordelt på to 

aldersgrupper, under og over 80 år. Gjennomsnittlig C/D-ratio lå for alle tre substansene 

lavere i den yngste gruppen sammenlignet med den eldste, men det var ingen signifikant 

forskjell mellom aldersgruppene (Mann-Whitney test, p-verdier apiksaban 0,08, dabigatran 

0,19 og rivaroksaban 0,2). 
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Figur 11 a-b-c. Dosekorrigert serumkonsentrasjon (C/D-ratio, nmol/l/mg) og alder.  
a) n = 36, b) n = 9, c) n = 5. Mann-Whitney test:  
a) p-verdi 0,08, median C/D-ratio 51,8 og 75,0 nmol/l/mg 
b) p-verdi 0,19, median C/D-ratio 0,19 og 0,28 nmol/l/mg 
c) p-verdi 0,2, median C/D-ratio 6,5 og 14,4 nmol/l/mg 

 

3.6.2 Nyrefunksjon 

Alle dosekorrigerte serumkonsentrasjoner (C/D-ratio) for DOAK ble sammenlignet med 

beregnet kreatinin-clearance (Kr-Cl) hvor både alder, vekt og kjønn inngår (Cockcroft-Gault, 

for formel, vedlegg 5). Kreatininverdi målt samtidig med DOAK-prøve ble benyttet. Det var 

en statistisk signifikant korrelasjon mellom filtrasjonsrate (Kr-Cl) og serumkonsentrasjon av 

apiksaban (p-verdi 0,0008 og r-verdi: -0,54), som viste en sterk korrelasjon med 

nyrefunksjon. For dabigatran var korrelasjonen grensesignifikant med p-verdi 0,0503, og r -

0,68. Det var ingen statistisk signifikant sammenheng for rivaroksaban (p=0,13), men det ble 

observert at lav Kr-Cl korrelerte med forhøyet serumkonsentrasjon; r = -0,8. 
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Figur 12 a-b-c. Dosekorrigert serumkonsentrasjon (C/D-ratio, nmol/l/mg) og Kr-Cl (ml/min). 

a) n = 36, b) n = 9, c) n = 5. Spearman korrelasjonstester: 

a) p-verdi 0,0008 og r-verdi -0,54 

b) p-verdi 0,0503, r-verdi -0,68 

c) p-verdi 0,13, r-verdi -0,8 
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3.6.3 Farmakokinetiske legemiddelinteraksjoner  

Seks pasienter brukte kombinasjonen antiarytmika klasse 3 (amiodaron og dronedaron) og 

apiksaban ved innkomst. Alle disse pasientene hadde serumkonsentrasjoner av apiksaban 

over referanseområdet. Det var ingen forskjell mellom serumkonsentrasjon eller C/D-ratio i 

denne gruppen sammenlignet med apiksaban-pasientene uten farmakokinetisk interaksjon.  

Median alder i gruppene var lik (82 og 82,5 år). 
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Figur 13. Dosekorrigert serumkonsentrasjon (C/D-ratio, nmol/l/mg) og farmakokinetisk interaksjon for 

apiksaban, n = 36. 

A = Farmakokinetisk interaksjon, B = ingen farmakokinetisk interaksjon 

Mann-Whitney test: p-verdi =0,63,  median C/D-ratio: A = 74,5 nmol/l/mg, B = 62,5 nmol/l/mg 

 

3.7 Legemiddelinteraksjoner og hemoglobin 
 

Det var ved sammenligning av hemoglobin i pasientgruppen som hadde potensielle 

legemiddelinteraksjoner ved innkomst (n =16, både farmakodynamiske og farmakokinetiske) 

med pasientgruppen uten legemiddelinteraksjoner (n=45), ingen forskjell mellom gruppene, 

og alder var tilsvarende i begge grupper. Hemoglobin-median-verdi var 12,6 g/dl begge 

gruppene. Mann-Whitney-test (ikke-paret, ikke parametrisk) viste en p-verdi på 0,91.  
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3.8 Blodoverføring 
 

Transfusjoner med erytrocytter er relevant som en indikator på anemi eller pågående 

blødning relatert til behandling av DOAK. Seks pasienter (9,8 %), fem kvinner og en mann, 

fikk blodoverføring i tiden før eller rett etter serumkonsentrasjonsmåling av DOAK, tabell 8 

gir oversikt over disse pasientene. Av disse pasientene var det 2 som hadde 

serumkonsentrasjon av DOAK over referanseområdet. Median kreatinin-clearance ved 

innkomst var 29 ml/min, som var signifikant lavere enn hos pasientene som ikke fikk 

blodoverføring (52 ml/min), Mann-Whitney test, p=0,004. Det ble ikke avdekket 

legemiddelinteraksjoner som potensielt kunne øke blødningstendensen hos disse 

pasientene, men median alder var signifikant høyere (89 mot 81 år, Mann Whitney test, p= 

0,01). 

 

Tabell 8. Blodoverføring i tiden før eller rett etter serumkonsentrasjonsmåling av DOAK, n=6 

Pasient Hb innkomst 
(g/dl) 

Enheter blod 
før/etter  

 

Serum-
konsentrasjon 

(nmol/l) 

Nyrefunksjon 
(Kr-Cl, ml/min) 

Apiksaban 

k, 86 år 7,1 2 / 0 
 

417  25 
 

k, 92 år 9,1 2 / 0 
 

250  29 
 

m, 83 år  7,6 0 / 1 
 

263 33 
 

k, 88 år 9,5 1 / 0 
 

501 20 

Rivaroksaban 

k, 90 år 12,1* 1 / 0 
 

149 
 

28 
 

k, 91 år 6,7 2 / 2 
 

255 40 

k = kvinne, m=mann, Referanseområdet for apiksaban og rivaroksaban: 50-300 nmol/l. 

Referanseområder hemoglobin: Kvinner 11,7-15,3 g/dl, menn 13,4-17,0 g/dl [59]. 

*Denne pasienten hadde et langt opphold,  serumkonsentrasjonsanalyse av rivaroksaban først foretatt  ca. 15 

etter innleggelse. 

Fall i hemoglobin under opphold til 8,6 g/dl når blod ble administrert 9 dager før DOAK-analyse. 
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4 Diskusjon 
 

Så vidt kjent, er dette den første studien som har undersøkt sammenhengen mellom 

serumkonsentrasjon av DOAK og hemoglobinnivåer hos eldre pasienter. Studien viste ingen 

signifikante forskjeller i hemoglobinnivåer blant pasienter med DOAK-konsentrasjoner over 

anbefalt referanseområder sammenlignet med pasienter i eller under referanseområder. I 

tillegg var det ingen korrelasjon mellom serumkonsentrasjon av DOAK og 

hemoglobinverdier, verken på gruppenivå eller for de ulike DOAK-legemidlene hver for seg.  

Sammen tyder dette på at økende serumkonsentrasjon av DOAK ikke er assosiert med lavere 

verdier av hemoglobin blant eldre pasienter, akuttinnlagt på sykehus. 

 

I studien ble hemoglobinnivå valgt som surrogatmarkør for blødningsrisiko av DOAK. Lav 

hemoglobin er per definisjon en anemisk tilstand [59]. Årsaker til anemi er imidlertid 

sammensatt, og jernmangel på grunn av manglende jerninntak eller blødning er vanlig. I en 

generell sykehuspopulasjon er sekundære årsaker til anemi vanlig, for eksempel kronisk 

inflammasjon, nyre- og leversvikt, alkoholisme, hypotyreose, leukemi og andre 

blodsykdommer [59]. I tillegg er det dokumentert økt forekomst av anemi ved økende alder 

[60-62]. Denne studien kartla hemoglobinnivå og serumkonsentrasjon av DOAK hos akutt 

syke eldre innlagt i sykehus. Basert på overnevnte er derfor hemoglobinverdiene blant de 

inkluderte pasientene påvirket av multiple faktorer [59], som reduserer sjansen for å påvise 

en sammenheng mellom serumkonsentrasjon av DOAK og hemoglobinnivå i en såpass 

begrenset studiepopulasjon. Det er imidlertid vist at hemoglobinnivå [63] er en god 

surrogatmarkør for blødningsrisiko av vitamin K-antagonister, inkludert warfarin, men i 

mindre grad DOAK som enten virker som faktor Xa- (apiksaban og rivaroksaban) eller 

trombin-hemmere (dabigatran). Grunnen til at hemoglobinnivå likevel ble valgt som 

surrogatmarkør for blødningsrisiko var at denne er lett tilgjengelig, og andre alternativer er 

vanskelig å etablere i normal klinisk praksis. 

 

En av hovedhensiktene med studien var å kartlegge serumkonsentrasjoner av DOAK blant de 

akutt innlagte eldre i forhold til gjeldende referanseområder. De etablerte 
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referanseområdene for apiksaban og rivaroksaban er basert på farmakokinetiske studier ved 

bruk av terapeutiske doser [27-28], mens for dabigatran tar referanseområdet utgangspunkt 

i sammenhengen mellom serumkonsentrasjon og tromboemboliske hendelser og blødninger 

fra RE-LY-studien [3,24]. Reilly og medarbeidere har vist en klar sammenheng mellom høye 

serumkonsentrasjoner og økt blødningsrisiko, og mellom lave serumkonsentrasjoner og økt 

risiko for tromboemboliske episoder [24]. Samme gruppe beregnet en risikomodell for 

iskemiske hjerneslag og blødning. Risikoen for blødning øker tilnærmet lineært i terapeutisk 

område med økende serumkonsentrasjon, mens risikoen for iskemisk hjerneslag er særlig 

økt ved de lavere serumkonsentrasjonene. Risikoen for blødninger øker dessuten med 

alderen [24]. For rivaroksaban og apiksaban er det også vist at blødningsrisikoen øker med 

økende serumkonsentrasjon [27-28].  I en nylig publisert studie [29] av eldre pasienter 

behandlet med dabigatran og rivaroksaban, fant man at uavhengig av hvilket DOAK som ble 

forskrevet, så hadde pasienter med blødning serumkonsentrasjoner over etablert 

referanseområde, og for pasienter med trombose, så var serumkonsentrasjon under 

referanseområdet mer sannsynlig.   

 

Blant de inkluderte dabigatran-pasientene (n=9) hadde alle serumkonsentrasjoner under 

referanseområdet, noe som kan indikere økt risiko for terapisvikt. Lave 

serumkonsentrasjoner for dabigatran har vært rapportert tidligere både hos norske [25-26], 

og svenske pasienter [64], der om lag 80 % og 30 % av pasientene hadde 

serumkonsentrasjonsmålinger av dabigatran under referanseområdet [25-26, 64]. En mulig 

forklaring som ble pekt på var at lav serumkonsentrasjon av dabigatran i normal klinisk 

praksis kunne skyldes høyere kroppsvekt og/eller bedre nyrefunksjon sammenlignet med 

pasienter som ble inkludert i RE-LY-studien [64]. Gjennomsnittlig vekt og kroppsmasseindeks 

til dabigatran-pasientene i denne studien var henholdsvis 88 kg og 28,4kg/m2, mens 

gjennomsnittlig vekt i RE-LY-studien var omtrent 83 kg. Samtidig var gjennomsnittlig 

nyrefunksjonen (kreatinin-clearance) i denne studien på 64 ml/min. Denne nyrefunksjonen 

er ikke dårligere enn det som ble rapportert i RE-LY. Ettersom nyrefunksjon er en avgjørende 

faktor for clearance av dabigatran, kan dette tyde på andre mekanismer bidrar til lavere 

serumkonsentrasjon av dabigatran i vanlig klinisk praksis enn de store kliniske studiene med 

atrieflimmerpasientene [3].  Det er nylig publisert en studie hvor man blant annet 
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undersøkte betydningen av samtidig bruk av pantoprazol på farmakokinetikken til 

dabigatran [65], der det ble påvist lavere eksponering for dabigatran ved 

kombinasjonsbehandling [65]. En mulig mekanisme kan være at økt pH i magesekken øker 

spaltingen av dabigatraneteksilat, som er et prodrug av dabigatran laget for å forbedre oral 

biotjengelighet av farmakologisk aktivt dabigatran. Absorpsjon av aktivt dabigatran er dårlig 

fra mage/tarm-trakten, og dermed vil økt spaltning av prodrug-formen medføre nedsatt 

biotilgjengelighet og serumkonsentrasjon av dabigatran. I dette prosjektet brukte fire av tolv 

dabigatran-pasientene pantoprazol fast. Disse pasientene ble imidlertid observert å ha 

tilsvarende gjennomsnittlig serumkonsentrasjon av dabigatran sammenlignet med de 

resterende pasientene (63 nmol/l og 59 nmol/l) [verdier ikke presentert i resultatdelen]. I 

denne studien ble tre dabigatran-pasienter kombinasjonsbehandlet med ezomeprazol, men 

SPC [21] oppgir kun at samtidig administrering av pantoprazol reduserer AUC av dabigatran 

(30 %). Når det gjelder potensielt redusert klinisk effekt av dabigatran i kombinasjon med 

pantoprazol, nevnes ingenting SPC, og heller ikke hvordan interaksjonen skal håndteres i 

form av for eksempel dosejustering av dabigatran. Ettersom dabigatran har et relativt smalt 

terapeutisk vindu, og kombinasjonsbehandling med PPI er svært aktuelt for å forebygge 

mage/tarm-blødninger, er dette en problemstilling som bør studeres nærmere, selv om 

denne studien ikke ga indikasjoner på at interaksjonen med PPI’er reduserer 

serumkonsentrasjonen av den aktive dabigatran-formen. 

 

Mens dabigatran-pasientene hadde serumkonsentrasjoner under referanseområdet, var 

situasjonen motsatt for apiksaban (n=36) der drøyt 70 % av pasientene hadde 

serumkonsentrasjoner over referanseområdet ved bruk av terapeutiske doser. Dette kan 

potensielt innebære økt risiko for blødninger av apiksaban ved bruk av terapeutiske doser i 

den studerte pasientgruppen.  Årsaken til et så høy andel av pasientene hadde 

serumkonsentrasjoner av apiksaban over referanseområdet er uklar, men et interessant 

funn var den sterke og signifikante korrelasjon mellom dosekorrigert serumkonsentrasjon av 

apiksaban og nyrefunksjon blant pasientene. Ettersom apiksaban-pasientene, i samsvar med 

høy alder (i gjennomsnitt 84 år), hadde nedsatt nyrefunksjon (Kr-Cl på 52ml/min) 

sammenlignet med yngre pasienter (normal GFR > 120 ml/min), kan dette være en faktor 

som har bidratt til den høye andelen pasienter med serumkonsentrasjon over 
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referanseområdet.  

 

Den signifikante korrelasjonen mellom serumkonsentrasjon av apiksaban og 

nyrefunksjon/Kr-Cl representerer et nytt funn. Eliminasjonen av apiksaban er i SPC angitt å 

hovedsakelig være ikke-renal, og det er derfor kun anbefalt dosereduksjon ved alvorlig 

nedsatt nyrefunksjon (Kr-Cl ≤ 29ml/min), samt serumkreatinin > 133µmol/l i kombinasjon 

med alder over 80 år og/eller vekt < 60kg [20]. I en tidligere studie med eldre 

hoftebruddspasienter estimerte man apiksaban-halveringstider til mellom 19,9 og 31,9 timer 

ved et spenn i GFR mellom 25-58 ml/min, men her ble det imidlertid ikke utført noen 

korrelasjon mellom disse variablene [66]. I Helsedirektoratets veileder om DOAK er 

halveringstid angitt å være 17 timer ved GFR < 30 ml/min [18].  Det bør nevnes at andre 

forhold enn nedsatt GFR kan ha medvirket til den store andelen pasienter med høye 

serumkonsentrasjoner i denne studien. Dette inkluderer blant annet redusert P-glykoprotein 

(P-gp)–mediert tubular effluks [66], som er vist å reduseres med alderen [15-16]. Nedsatt P-

gp–mediert effluks av DOAK i mage/tarmkanalen og i nyrene hos eldre kan også ha bidratt til 

høye serumkonsentrasjoner i form av økt biotilgjengelighet på grunn av økt intestinal 

absorbsjon og redusert P-gp-mediert utskilling i nyrene. En mulighet er at det er 

kombinasjonen av nedsatt GFR og P-gp-mediert effluks som ligger til grunn for den høye 

andelen med serumkonsentrasjoner over referanseområdet blant eldre pasienter. Sammen 

gir dette grunn til å evaluere om anbefalt dosering av apiksaban bør reduseres 

sammenlignet med SPC, som i dag ikke nevner denne problemstillingen.  

 

Alle pasientene (n=5) som fikk målt serumkonsentrasjon av rivaroksaban hadde målinger 

innenfor referanseområdet. Det er imidlertid vanskelig å fortolke dette på grunn av lite 

materiale, og signifikant bedre nyrefunksjon hos rivaroksaban-pasientene sammenlignet 

med apiksaban-pasientene.  

 

Funnene i denne studien med høy frekvens av lave serumkonsentrasjoner av dabigatran 

blant eldre pasienter, samt høye konsentrasjoner av apiksaban mulig knyttet til nedsatt 

nyrefunksjon, er faktorer som kliniske farmasøyter bør ta inn i vurdering av 
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legemiddelbehandlingen hos eldre pasienter som behandles med DOAK. En annen 

problemstilling som er ansett som en viktig oppgave for kliniske farmasøyter er 

legemiddelsamstemming ved sykehusinnleggelser. Dette ble også utført i denne studien, og 

det ble ved legemiddelsamstemming kartlagt at 87 % av pasienten hadde minst en 

uoverensstemmelse i legemiddelbehandlingen, som er i samsvar med en tidligere 

publikasjon [67]. Det var imidlertid kun et fåtall av de påviste uoverensstemmelsene som 

potensielt kunne ha betydning for serumkonsentrasjon og blødningsrisiko av DOAK (ca. 10 

%). I noen av tilfellene gjaldt dette legemiddelinteraksjoner som ikke ville ha blitt oppdaget 

uten en samstemt legemiddelliste. Uansett viser dette at samstemming av legemiddellister 

ved innleggelse på sykehus er viktig for å kunne identifisere og vurdere kliniske 

problemstillinger som man ellers ikke kunne ha gjort.   

 

Ved interaksjonsanalyse av legemidler ved innkomst for alle pasientene var de mest aktuelle 

tilfellene de seks apiksaban-pasientene som fikk amiodaron eller dronedaron, som er vist å 

øke konsentrasjon av DOAK på grunn av hemming av P-gp-transport og/eller CYP3A4-

metabolisme [68-70]. Det ble det imidlertid ikke observert noen forskjell i 

serumkonsentrasjon apiksaban ved bruk av amiodaron eller dronedaron sammenlignet med 

pasientene uten kombinasjonsbehandling. 

 

En farmakodynamisk interaksjon med potensial for endring i blodplatefunksjon var 

kombinasjonen DOAK og SSRI/SNRI, blodplatehemmere eller NSAID [71]. Ved sammenligning 

av hemoglobinnivåer hos pasienter med eller uten denne legemiddelinteraksjon var det 

imidlertid ingen forskjell i hemoglobinnivåer. Som tidligere diskutert, kan dette speile at 

hemoglobin er påvirket av andre faktorer enn mulig blødning. Det er lite dokumentasjon på 

kombinasjonen av DOAK og NSAIDs, blodplatehemmere eller SSRI/SNRI, men det oppfordres 

til forsiktighet [72]. Flere av interaksjonene gjaldt dessuten NSAID brukt ved behov, og 

dosering i nær tid før innleggelse var vanskelig å kartlegge. 

 

Det er mange faktorer, blant annet kjønn, alder og nyrefunksjon [24, 73-76], som påvirker og 

bidrar til individuell variasjon i serumkonsentrasjon av DOAK. I denne studien ble det for alle 
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DOAK påvist en stor individuell variasjon i serumkonsentrasjon ved samme dosering, som i 

mange tilfeller medførte nivåer utenfor referanseområder. Dette illustrerer at 

dosetilpasninger er nødvendig for å oppnå ønskede serumkonsentrasjoner, men en klinisk 

problemstilling er at det kun er anbefalt to faste doseringer for både apiksaban, dabigatran 

og rivaroksaban ved atrieflimmer, som er den vanligste indikasjonen for behandling med 

DOAK [20-22]. Konsentrasjon-dose-proporsjonalitet [20-22] og terapeutiske 

referanseområder indikerer at ved påvisning av høy serumkonsentrasjon så kan dose 

reduseres, og tilsvarende ved lav serumkonsentrasjon kan en doseøkning foretas. 

Doseringsanbefalingene i SPC gir imidlertid ikke rom for dette. Skal man da velge å avvike fra 

doseringsanbefalinger, eller velge et annet legemiddel hos disse pasientene?  

 

Serumkonsentrasjonsmålinger kan være et verktøy for å vurdere etterlevelse av DOAK-

behandling. Ved planlegging av denne studien ble det diskutert om det var mulig å samle 

blodprøver for serumkonsentrasjonsanalyse ved innleggelse. Serumkonsentrasjonsmålinger 

på dette tidspunktet kunne bidratt med informasjon om etterlevelse og bruk før 

sykehusinnleggelse.  Det var imidlertid ikke mulig å få til grunnet logistikkutfordringer.  I 

tillegg er det et poeng at serumkonsentrasjon må utføres ved standardisert tidspunkt etter 

siste inntak, og da nærmest mulig nytt inntak, fordi referanseområder for 

legemiddelkonsentrasjonsmålinger av DOAK baserer seg på bunn-nivå (‘steady-state trough 

concentration’). Siden pasienter ble inkludert på dag- og ettermiddagstid, måtte pasient 

være inneliggende minst et døgn fra inklusjon for at blodprøve skulle bli tatt under riktige 

betingelser. Pasienter med kortere opphold ble dermed ikke inkludert.  
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Denne studien har både styrker og svakheter. Disse er i varierende grad av betydning for 

utfallet, men er listet opp under: 

 

Styrker 

- Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang av klinisk farmasøyt bidro til å 

kvalitetssikre informasjon om legemiddelbehandlingen. 

- All inklusjon, datainnsamling og kategorisering ble utført av samme farmasøyt.  

- Serumkonsentrasjonsmålinger ble tatt under kontrollerte forhold ved steady-state.  

- Studien ble gjennomført i en naturalistisk setting og gir kunnskap om DOAK-bruk og 

serumkonsentrasjoner i en pasientgruppe med høyere gjennomsnittsalder og mer 

komorbiditet enn hva som er tilfelle i de kliniske studiene som lå til grunn for 

markedsføringsgodkjenning.  

 

Svakheter  

- På grunn av studiedesign kunne bare pasienter som skulle være inneliggende minst 

ett døgn ved inklusjonstidspunkt inkluderes. Dette kan ha bidratt til at friskere 

pasienter ikke har blitt inkludert.  

- Opplysning om tid mellom inntak av legemiddel og prøvetaking er basert på 

sykepleiedokumentasjon. Det kan være avvik med hensyn til når legemiddel er 

administrert og når det er dokumentert administrert, noe som har betydning for 

tolkning av serumkonsentrasjoner som skal tas medikamentfastende. 

- Det kan i noen tilfeller være manglende etterlevelse som bidrar til ikke-farmakologisk 

variasjon i serumkonsentrasjon, og da lave verdier som ikke er ‘biologisk reelle’.  

- Estimering av nyrefunksjon basert på Cockcroft-Gault formelen er omdiskutert, da 

den overestimerer GFR, og denne overestimeringen kan blir større desto lavere 

nyrefunksjonen er. C-G ble likevel valgt fordi den ble brukt i de kliniske studiene som 

lå til grunn for markedsføring av DOAK.  
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5 Konklusjon 
 

Majoriteten av pasientene som ble inkludert i studien ble behandlet med apiksaban, og 

resultatene speiler derfor i stor grad dette DOAK-legemidlet.  Sammenligning av 

hemoglobinverdier mellom pasienter med serumkonsentrasjoner over referanseområdet og 

pasienter med serumkonsentrasjoner under eller i referanseområdet viste ingen forskjell 

mellom gruppene. Det ble heller ikke observert noen signifikant korrelasjon mellom 

serumkonsentrasjon av DOAK og hemoglobinnivå. Sammen tyder dette på at økende 

serumkonsentrasjon av DOAK ikke er assosiert med lavere verdier av hemoglobin blant eldre 

pasienter, akuttinnlagt på sykehus.  

 

Om lag 70 % av pasientene serumkonsentrasjoner av DOAK over (52 %) eller under (18 %) 

referanseområdet. Dette viser at det blant eldre mennesker akuttinnlagt på sykehus, er stor 

farmakokinetisk variasjon, som både innebærer økt risiko for terapisvikt og bivirkninger ved 

standard anbefalt dosering av DOAK. Den signifikant korrelasjonen mellom nyrefunksjon (Kr-

Cl) og dosejustert serumkonsentrasjon av apiksaban viser at individuelle forskjeller i 

nyrefunksjon er en viktig faktor bak den store farmakokinetiske variasjonen. Dette 

understreker betydningen av å ta høyde for nyrefunksjon ved dosering av DOAK til den 

enkelte pasient for å unngå over- eller underbehandling.  

 

Uoverensstemmelser i legemiddellistene ble avdekket hos nærmere 9 av 10 pasienter ved 

innkomst, noe som viser viktigheten av legemiddelsamstemming hos denne pasientgruppen. 

For DOAK-pasienter er det spesielt viktig for å kartlegge eventuelle legemidler i bruk som kan 

interagere med DOAK-behandlingen.  
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Vedlegg 1: Samtykkeskjema fra pasient  
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Vedlegg 2 LMS- og LMG- skjema tilpasset DOAK-prosjekt 
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Vedlegg 3: Uoverensstemmelser avdekket ved legemiddelsamstemming 
 

Forkortelser:  

A: Pasienten bruker ikke legemidlet, B: Pasienten bruker annet legemiddel i tillegg  

C: Pasienten bruker en annen styrke, D: Pasienten bruker en annen administrasjonsform  

E: Pasienten bruker en annen dosering, F: Pasienten tar legemidlet til annet tidspunkt, G: Annet 

Pas Faste legemidler Behovslegemidler 

 

1 A:  

Atorvastatin tab 20 mg, 0-0-0-1 

B: 

Nasonex nesespray 50 mcg/dose, 2 x 1   

Symbicort turbohaler 160/4,5mcg, 1 x 2 

Bricanyl turbohaler 0,5mg/dose, 1-2 x 4 

2 B: 

C-vitamin tab, 1-0-0-0 

 

4 A:  

Cozaar tab 50 mg, 1-0-0-0 

B:  

Victoza inj 6mg/ml, 1,2 mg  1-0-0-0 

C: 

Cipralex tab 5 mg, 1-0-0-0, (ikke 10 mg) 

Stilnoct 10 mg tab  0-0-0-1, (ikke 1/2 vb) 

E: 

Bloxazoc depottab 50 mg, 2-0-0-1 (ikke 1-0-0-1) 

B: 

Vi-Siblin dosegranulat, 1 x 3  

 

 

6 E: 

Kajos mikst 15 ml, 1-0-0-1 (ikke 1-0-0-2) 

B: 

Elocon 0,1% salve, 1 x 1  

Canoderm 5 % krem, 1 x 3 

7 C: 

Selo-Zok depottab 50 mg, 1-0-0-0, (ikke 25 mg) 

B:  

Strepsils tab ved forkjølelse 

Paracet tab 500 mg, 1 x 3 

8 C: 

Dostinex 0,5 mg, 0-0-0-½ (ti)  

(lagt inn 1 -0-0-0 ti) 

F:  

Activelle tab 1/0,5mg, 0-0-0-1 (m-o-f-l) 

(ikke 1-0-0-0) 

B: 

Metoprolol depottab 50 mg, 1 x 1 

Paracet tab 500 mg, 1 x 1 

9 B: 

Budesonid 64 mcg nesespray, 2-0-0-0 

E: 

Calcigran Forte 1g/800IE tyggetab, 1-0-0-0 

(unntatt man), (ikke alle dager) 

 

10  B: 

Elocon 0,1% salve 1 x 1 

11 A: 

Striverdi Respimat 2,5 mcg, 2-0-0-0 

Lipitor tab 40 mg, 0-0-0-1  

Tamsulosin kaps 0,4mg, 1-0-0-0 

Calcigran Forte tyggetab 1g/800IE, 1-0-0-0  

Fosamax tab 70mg, 1/uke 

E: 

Nexium enterotab 40 mg, 1-0-0-1, (ikke 1-0-0-0) 

Salazopyrin-EN enterotab 500 mg, 0-0-0-2 (ikke 

2-0-0-2) 
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Pas Faste legemidler Behovslegemidler 

 

12 A: 

C-vitamin tab, 1-0-0-0 

E: 

Relvar Ellipta 92/22µg 0-0-0-1 (ikke 2-0-0-0) 

Spiriva Respimat 2,5mcg 2-0-0-0 (ikke 0-0-0-1) 

B: 

Somac enterotab 20 mg 1 x1  

Ventoline inh pulver 0,2mg/dose, 1-2 x 2 

 

13 A: 

Kajos mikst 33mg/ml, 15 ml, 1-0-0-0 

 

14 A: 

B-vitamin tab, 1-0-0-0 

C-vitamin tab, 1-0-0-0 

E:  

Atrovent inh væske 0,5 mg/ml, 1 ml,  1-1-1-1 

G: 

Fentanyl depotplaster 12µg/h, hver 3. dag 

 

15 G: 

Alendronat tab 70 mg, 1-0-0-0 (lø) 

 

16 A: 

Lunixen tablett, 0-0-0-1 

B: 

Resonium-Calcium pulv til mikst, 15 g, 1-0-0-1 

 

17 B:  

Viscotears øyegel 3,333mg/ml, 1-0-0-1(venstre) 

E: 

Ramipril tab 1,25 mg, 1-0-0-0 (ikke 1-0-0-1) 

Calcigran Forte 1g/800IE, 1-0-0-0 (unntatt on) 

 

18  E: 

Laxoberal dråper 7,5mg/ml, 5-10 dråper kveld 

(angitt fast) 

Movicol pulv til mikst, 1 x 3 (angitt fast) 

19 B: 

Levaxin tab 50 µg, 1-0-0-0  

Jern tab, 0-2-0-0 

E:  

Burinex tab 1 mg, 1-1-0-0 (ikke 1-0-0-0)  

Seretide diskus inh pulver 50/100µg, 1-0-0-2 

(ikke 1-0-0-1) 

B: 

Duphalac mikst 667mg/ml, 15 ml x 1 

Magnesium tab, 1 x 1 

  

21  A: 

Imovane tab 5 mg, 1 x 1 

B: 

Paracet tab 1 g, 1 x 3 

22   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: 

Nexium enterotab 20 mg, 1 x 1 

B: Sobril tab 10 mg, 1 x 1 

Paracet tab (ukjent styrke), 1 x 2 
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Pas Faste legemidler Behovslegemidler 

 

23 B: 

Nexium enterotab 20 mg, 1-0-0-0 

D:  

Symbicort inh aerosol 160/4,5µg, 2-2-2-0  

E:  

Atrovent inh aerosol 20 µg/dose, 2-2-0-2 (feil 

dosering) 

B: Terra-Cortril Polym B øredråper, 2-4 x 3 

 

24  B: 

Ventoline diskus inh pulver 0,2 mg/dose, 1-2 x 4 

E: 

Nexium enterotab 40 mg, 1x1 (ikke fast) 

25 F: Lipitor tab 40 mg, 0-0-0-1 (ikke morgen)  

26 A: 

Atrovent inh væske 0,5 mg/ml, 1 ml, 1-1-1-1 

Ventoline inh væske 2mg/ml, 2,5 ml, 1-1-1-1 

B: 

Alendronat tab 70 mg, 1-0-0-0 (fr) 

F: 

Calcigran Forte tyggetab 500mg/400IE, 0-0-0-1 

(ikke morgen)  

 

27 E: 

Metoprolol depottab 50 mg, 1-0-1-0 

Levaxin tab 125 µg 1-0-0-0 ma-fr,  

1,5-0-0-0 lø-sø (manglet ekstra helg) 

Burinex tab 1mg, 1-0-0-0 (+ 1 vb) (ikke 1-1-0-0) 

F: 

Calcigran Forte tyggetab 1g/800IE, 0-0-1-0 

E:  

Burinex tab 1 mg, 1 x 1 

28 B:  

Furix tab 40 mg, 1-0-0-0 

A:  

Burinex tab 1 mg, 0-1-0-0 

 

29 A:  

C-vitamin tab, daglig bruk 

 

30 A: 

Lipitor tab 40 mg, 1-0-0-0 

Folsyre tab 1 mg, 1-0-0-0 

Divisun tab 800 IE, 2-0-0-0 

Nexium enterotab 20 mg, 1-0-0-1 

 

31 A:  

Somac enterotab 40 mg, 1-0-0-0 

B: 

Nexium enterotab 40 mg, 1-0-0-0 

Vitamin B12 depotsprøyte 1mg/ml, 1 hver 

3.mnd  

E: 

Levaxin tab 100 µg, 1-0-0-0 (sø-ma-on-fr) (ikke 

alle dager) 

 

 

 

 

B: 

Laxoberal dråper, 10 dråper kveld  

Duphalac mikst 667mg/ml, 15 ml x 2 
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Pas Faste legemidler Behovslegemidler 

 

32 E: 

Eliquis tab 2,5 mg, 1-0-0-1 (ikke 1-0-0-0) 

Hiprex tab 1 g, 1-0-0-1 (ikke 1-0-0-0) 

B: 

Paracet tab 500 mg, 1-2 x 4 

Solvipect comp mikst, 5-10 ml x 3 

34  B:  

Paracet tab 500 mg, 1 x 1 

C-vitamin tab, 1-0-0-0 

36 B: 

Somac enterotab 40 mg, 0-1-0-0 

Nycoplus Calcium m/K + D3 vitamin tab, 1-0-0-0 

Magnesium tab, 0-0-0-1 

E: 

Xalcom øyedråper 50µg/5mg/ml, 0-0-0-1 

Simbrinza øyedråper 10mg/2mg/ml, 1-0-0-1 

B: 

Voltaren enterotab 50 mg, 1 x 2 

Paracet tab 1 g, 1 x 3 

 

37 B: 

Albyl-E enterotab 75 mg, 1-0-0-0 

B: 

Vimovo  tab mod frisetting, 500mg/20mg, 1 x 2 

38 A:  

Nexium enterotab 20 mg, 1-0-0-0 

Spriva inh pulv 18 µg, 1-0-0-0 

B: 

Spiolto Respimat inh væske, 2,5/2,5µg, 2-0-0-0  

Somac enterotab 40 mg, 1-0-0-0 

 

39 B: 

Vitamin B12 depotsprøyte 1mg/ml, 1 hver 

3.mnd 

 

40 B: 

Hiprex tab 1 g, 1-0-0-1 

 

41 F: 

Levaxin tab 50 µg, 0-0-0-1 

E: 

Selo-Zok depottab 25 mg, 1-0-0-1 ( ikke 1-0-0-0) 

 

43 B: 

Vitamin B12 depotsprøyte 1mg/ml, 1 hver 

3.mnd 

F: 

Sotalol tab 80mg, 0-0-0-1 

Lipitor tab 10 mg, 0-0-0-1 

 

45 B: 

Metformin tab 500 mg, 1-0-0-0 

E:  

Allopur tab 100 mg, 1-0-0-1 (ikke 2-0-0-0) 

Burinex tab 1 mg, 2-1-0-0 (ikke 1-1-0-0) 

B: 

Voltarol forte gel 23,2mg/g gel, 1 x 2 

Imovane tab 5 mg, 1 x 1 

46 F:  

Calcigran Forte tab 1g/800IE, 0-1-0-0 (ikke 

morgen) 

 

47  B: 

Titralac tab 350 mg, ved behov 

Ibux tab 400 mg, 1 x 1 

49  B: 

Paracet tab 1 g, 1 x 1  

Ventoline diskus inh pulver, 0,2 mg/dose, 1 x 4 
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Pas Faste legemidler Behovslegemidler 

 

50  B: 

Voltarol gel 11,6 mg/g, 1 x 1 

51 B:  

Vitamin D tab, 1-0-0-0 

G: 

Fentanyl plaster 25 µg/t, skiftes her 3.dag 

B: 

Apolar krem 0,1 %, 1 x 1 

 

52  B: 

Vival tab 5 mg, 1 x 1 

Paralgin forte tab 400/30mg, 1 x 1 

Imodium tab 2 mg, flere daglig ved behov 

Magnesium tab, 1 x 1 

53 B: 

Vitamin B12 depotsprøyte 1mg/ml, 1 hver 

3.mnd 

 

54 A: 

Ranitidin tab 300 mg, 0-0-0-1 

Amlodipin tab 5 mg, 1-0-0-0 

B: 

Lanzoprazol enterokaps 15 mg, 1-0-0-0 

Esidrex tab 25 mg, 1-0-0-0 

Cetirizin tab 10 mg, 1-0-0-0 

Kalsium tab, 1-0-0-0 

Magnesium tab, 0-0-0-1 

Sink tab, 1-0-0-0 

 

55 B: 

Prolia inj 60mg/ml, 1 ml hver 6.mnd 

Dusseldorfblanding (mycostatin, corsodyl, 

sterilt vann, natron), 3-4 ganger daglig 

Kalsium tab, 1-0-0-0 

B:  

Magnesium tab 1 x 1 

56 A:  

Candesartan tab 32mg, 1-0-0-0 

B: 

Candesartan/HTC tab 32/12,5mg, 1-0-0-0 

Jerntablett, 1-0-0-0 

Magnesium tab, 1-0-0-0 

C-vitamin tab, 1 x 1 

 

57 E: 

Aerius tab 5 mg 0-0-0-1 (ikke morgen) 

Calcigran Forte tab 1g/800IE, 0-1-0-0- (ikke 

morgen) 

Nexium enterotab 40 mg, 0-1-0-0 (ikke morgen) 

B: 

Voltarol gel, ukjent styrke , 1 x 3 

58 A: 

Amlodipin tab 5 mg, 1-0-0-0 

B:  

Behepan tab 1 mg, 1-0-0-0 

 

59 B: 

Vagifem vaginaltab 10 mg, 0-0-0-1 (on-sø) 

 

 

 

 

 

B: 

Paracet tab 500 mg, 1 x 1 
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Pas Faste legemidler Behovslegemidler 

 

60 A: 

Esidrex tab 12,5 mg, 1-0-0-0 

E: 

Cordarone tab 100 mg, 1-0-0-0 (ma- on- fr), 

(ikke daglig) 

F: 

Burinex tab 2 mg, 2-1-0-0 (ikke 2-0-1-0) 

 

61 B: 

Taptiqom øyedråper 15µg/5mg/ml, 0-0-0-1 

F: 

Divisun tab 800 IE, 0-0-0-1 (ikke morgen) 

B: 

 Zopiklon tab 7,5 mg, 0,5 x 1 
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Vedlegg 4: Bruk av kosttilskudd og naturmedisiner uten ATC-kode 
 

19 av 61 pasienter anga bruk av kosttilskudd eller naturmedisiner som ikke kunne klassifiseres etter 

ATC-systemet. Noen husket ikke navnet eksakt, disse er angitt som pasient beskrev det. Ingen av 

disse er tatt med i totalen av faste eller behovslegemidler. 

 

Pasient Kosttilskudd 

1 Smertestillende krem (naturmiddel), «supermat», smertestillende produkt fra England 

2 Medox kapsler med blåbær 

10 Hvitløkstabletter 

12 Multivitamintablett, «noe mot syre» 

14 Samarin pulver 

15 Tran  

19 Complete-Bra tranebær kapsler, multivitamintablett 

20 Omega-3 kapsler, multivitamintablett 

27 Trantabletter 

28 Selolje kapsler 

32 Tranebærjuice 

33 Omega-3 kapsler 

38 Multivitamintablett, tran 

44 Tran 

54 Tran, Scanalka tabletter  

56 Vitaepro 

57 Multivitamin, omega-3, «noe, husker ikke navn» 

60 Q10-kapsler 

61 Tranperler 
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Vedlegg 5: Formel for beregning av kreatinin-clearance: Cockcroft-Gault formelen 

 

Basert på Norsk legemiddelhåndbok:  

 

Kr-Cl(ml/min)  =                (140 – alder (år)) x kroppsvekt (kg) 
0,8 x serumkreatinin (µmol/l) 

For kvinner reduseres den beregnede verdi med 15 %. 

 

Kommentar: Ifølge SPC ble kreatinin-clearance (Cockcroft-Gault) benyttet for vurdering av 
nyrefunksjon i kliniske studier av DOAK. 

 

Referanse:  

Norsk legemiddelhåndbok: G3.1 Nedsatt nyrefunksjon. URL: 
https://www.legemiddelhandboka.no/G3.1/Nedsatt_nyrefunksjon [Lest 13.11.20]. 
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