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Exforge HCT «Novartis»
Kalsiumantagonist, angiotensin II-reseptorantagonist og diuretikum.          ATC-nr.: C09D X01
TABLETTER, fi lmdrasjerte 5 mg/160 mg/12,5 mg, 10 mg/160 mg/12,5 mg, 5 mg/160 mg/25 mg, 10 mg/160 mg/25 
mg og 10 mg/320 mg/25 mg: Hver tablett inneh.: Amlodipinbesilat tilsv. amlodipin 5 mg, resp. 10 mg, 5 mg, 10 mg og 
10 mg, valsartan 160 mg, resp. 160 mg, 160 mg, 160 mg og 320 mg, hydroklortiazid 12,5 mg, resp. 12,5 mg, 25 mg, 25 
mg og 25 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg/160 mg/12,5 mg: Titandioksid (E 171). 10 mg/160 mg/12,5 mg: Gult og 
rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg/160 mg/25 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 10 
mg/160 mg/25 mg og 10 mg/320 mg/25 mg: Gult jernoksid (E 172). Indikasjoner: Behandling av essensiell 
hypertensjon som substitusjonsterapi hos voksne pasienter som er tilstrekkelig blodtrykkskontrollert med kombinasjonen 
amlodipin, valsartan og hydroklortiazid, tatt som enten tre enkeltmedikamenter eller som et dobbeltmedikament og et 
enkeltmedikament. Dosering: 1 tablett daglig. Før bytte til Exforge HCT bør pasienten kontrolleres på faste doser av 
enkeltsubstansene tatt til samme tid. Dosen av Exforge HCT bør baseres på dosene av de enkelte virkestoffene i 
kombinasjonen ved tidspunktet for bytte. Høyeste anbefalte dose av Exforge HCT er 10 mg/320 mg/25 mg. Eldre ≥65 
år: Forsiktighet, inkl. hyppigere blodtrykksmonitorering er anbefalt, spesielt ved høyeste dose. Nedsatt nyrefunksjon: 
Dosejustering er ikke nødvendig ved mild til moderat nedsatt nyrefunksjon. Nedsatt leverfunksjon: Se Kontraindikasjoner. 
Exforge HCT kan tas med eller uten mat. Tablettene bør svelges hele med litt vann, til samme tid på dagen og fortrinnsvis 
om morgenen. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for virkestoffene, andre sulfonamider, dihydropyridinderivater, 
eller noen av hjelpestoffene. Graviditet i 2. og 3. trimester. Nedsatt leverfunksjon, biliær cirrhose eller kolestase. Alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt/1,73 m2), anuri og dialysepasienter. Refraktær hypokalemi, hyponatremi, 
hyperkalsemi og symptomatisk hyperurikemi. Forsiktighetsregler: Symptomatisk hypotensjon kan forekomme ved 
aktivert renin-angiotensinsystem (f.eks. ved væske- og/eller saltmangel som behandles med høye doser diuretika). 
Denne tilstanden bør korrigeres før administrering, ev. bør nøye medisinsk oppfølging foretas ved behandlingsstart. Ved 
uttalt hypotensjon bør pasienten plasseres i liggende stilling. Hvis nødvendig, gis en intravenøs infusjon med vanlig 
saltvann. Behandlingen kan gjenopptas så snart blodtrykket er stabilisert. Regelmessig kontroll av serumelektrolytter og 
spesielt kalium, bør utføres med passende intervaller, særlig ved andre risikofaktorer for elektrolyttforstyrrelser som 
nedsatt nyrefunksjon, behandling med andre legemidler eller tidligere elektrolyttforstyrrelser. Tiazidbehandling er 
assosiert med hyponatremi og hypokloremisk alkalose. Regelmessig kontroll av kaliumnivå, kreatinin og urinsyre 
anbefales ved nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet må utvises ved hjertesvikt og koronar hjertesykdom, spesielt ved 
høyeste dose. Særskilt forsiktighet må utvises ved aorta- eller mitralklaffstenose, eller obstruktiv hypertrofi sk 
kardiomyopati. Ikke anbefalt ved primær hyperaldosteronisme. Systemisk lupus erythematosus kan forverres eller 
aktiveres av tiazider. Tiazider kan påvirke glukosetoleransen og øke serumnivået av kolesterol, triglyserider og urinsyre. 
Tiazider kan redusere utskillelsen av kalsium i urinen og forårsake intermitterende og svak økning av serumkalsiumnivå. 
Uttalt hyperkalsemi kan være tegn på skjult hyperparathyreoidisme. Tiazider bør seponeres før det utføres tester av 
parathyreoideafunksjonen. Behandlingen bør avbrytes dersom det oppstår fotosensibiliseringsreaksjoner i forbindelse 
med behandlingen. Dersom det er nødvendig å reintrodusere diuretikumet, anbefales beskyttelse av hud som eksponeres 
for sol/kunstige UVA-stråler. Forsiktighet bør utvises ved tidligere overfølsomhetsreaksjoner for andre angiotensin II-
reseptorantagonister. Overfølsomhetsreaksjoner for hydroklortiazid er mer sannsynlig hos pasienter med allergi og 
astma. Ved kjøring eller bruk av maskiner bør det tas hensyn til at svimmelhet eller tretthet kan oppstå. Interaksjoner: 
Preparatet kan øke den hypotensive effekten av andre antihypertensiver. Amlodipin: CYP 3A4-hemmere (f.eks. 
ketokonazol, itrakonazol, ritonavir) kan øke plasmakonsentrasjonen av amlodipin. CYP 3A4-indusere (f.eks. 
karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin, primidon, rifampicin, johannesurt) kan føre til nedsatt 
plasmakonsentrasjon av amlodipin. Klinisk monitorering er indisert og dosejustering av amlodipin kan være nødvendig. 
Valsartan: Samtidig bruk av kaliumsparende diuretika, kaliumtilskudd, salterstatninger som inneholder kalium eller 
andre legemidler som kan øke kaliumnivået anbefales ikke. Hydroklortiazid: Ved samtidig bruk av alkohol, 
anestesimidler og sedativa kan potensering av ortostatisk hypotensjon forekomme. Hydroklortiazid kan øke risikoen for 
bivirkninger som skyldes amantadin. Antikolinerge legemidler (f.eks. atropin, biperiden) kan øke biotilgjengeligheten av 
tiaziddiuretika. Dosejustering av insulin eller orale antidiabetika kan være nødvendig. Metformin bør brukes med 
forsiktighet. Hyperglykemisk effekt av betablokkere og diazoksid kan økes av tiazider. Samtidig bruk av karbamazepin 
kan føre til hyponatremi, og pasienten bør informeres om muligheten for hyponatremi og følges opp deretter. 
Absorpsjonen av hydroklortiazid reduseres av kolestyramin og andre anionbyttende resiner. Samtidig behandling med 
ciklosporin kan øke risikoen for hyperurikemi og urinsyregiktlignende komplikasjoner. Tiazider kan redusere 
renalutskillelse av cytotoksiske legemidler (f.eks. cyklofosfamid, metotreksat) og potensere deres myelosuppressive 
effekter. Bivirkninger som tiazidindusert hypokalemi eller hypomagnesemi kan oppstå og kan føre til digitalisinduserte 
hjertearytmier. Ved diuretikaindusert dehydrering er det økt risiko for akutt nyresvikt, spesielt ved høye doser av 
jodpreparater. Pasienten bør rehydreres før bruk. Hypokalemisk effekt av hydroklortiazid kan økes av kaliuretiske 
diuretika, kortikosteroider, laksantia, adrenokortikotropt hormon (ACTH), amfotericin, karbenoksolon, penicillin G og 
salisylsyrederivater, og kontroll av kaliumnivået anbefales ved samtidig bruk. Dosejustering av urikosuriske legemidler 
kan være nødvendig da hydroklortiazid kan øke serumnivået av urinsyre. Økt dosering av probenecid eller sulfi npyrazon 
kan være nødvendig. Samtidig behandling med tiazider kan øke insidensen av overfølsomhetsreaksjoner for allopurinol. 
Enkelttilfeller av hemolytisk anemi er rapportert ved samtidig bruk av metyldopa. Tiazider potenserer effekten av 
kurarederivater. Effekten av pressoraminer kan reduseres. Administrering av tiazider sammen med vitamin D eller 
kalsiumsalter kan potensere økningen av serumkalsium. Valsartan og hydroklortiazid: Reversible økninger i 
serumlitiumkonsentrasjon og toksisitet er rapportert ved samtidig bruk av ACE-hemmere og tiazider. Kombinasjonen 
anbefales ikke. NSAIDs kan svekke den antihypertensive effekten av både angiotensin-II-reseptorantagonister og 
hydroklortiazid når det gis samtidig. Samtidig bruk av Exforge HCT og NSAIDs kan føre til forverring av nyrefunksjonen 
og økning i serumkalium. Kontroll av nyrefunksjonen samt tilstrekkelig hydrering anbefales ved behandlingsstart. 
Regelmessig monitorering av serumkalium og EKG anbefales når hydroklortiazid administreres sammen med 
legemidler som påvirkes av forstyrrelser i serumkalium (f.eks. digitalisglykosider, antiarytmika) og følgende legemidler 
som induserer «torsades de pointes»: Antiarytmika klasse IA (f.eks. kinidin, hydrokinidin, disopyramid), antiarytmika 
klasse III (f.eks. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), enkelte antipsykotika (f.eks. tioridazin, klorpromazin, 
levomepromazin, trifl uoperazin, cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol, 
metadon), andre (f.eks. bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycin i.v., halofantrin, ketanserin, mizolastin, pentamidin, 

moksifl oksacin, terfenadin, vinkamin i.v.). Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Overgang i placenta: Anbefales 
ikke i 1. trimester. Eksponering for angiotensin II-reseptorantagonister i 2. og 3. trimester kan medføre føtotoksisitet 
(nedsatt nyrefunksjon, oligohydramnion og forsinket bendannelse i skallen) og neonatal toksisitet (nyresvikt, 
hypotensjon og hyperkalemi). Dersom graviditet konstateres, bør preparatet seponeres umiddelbart og alternativ 
behandling vurderes. Fosterets kranium og nyrefunksjon bør kontrolleres med ultralyd dersom fosteret er eksponert 
i 2. eller 3. trimester. Spedbarn eksponert for angiotensin II-reseptorantagonister in utero bør observeres nøye for 
hypotensjon. Hydroklortiazid passerer placenta. Overgang i morsmelk: Hydroklortiazid utskilles i morsmelk. Anbefales 
ikke under amming. Alternativ behandling med bedre etablert sikkerhetsprofi l ved amming er å foretrekke, spesielt 
ved amming av nyfødte eller for tidlig fødte spedbarn. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: 
Dyspepsi. Hjerte/kar: Hypotensjon. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Nyre/urinveier: Hyppig vannlating. 
Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi. Øvrige: Tretthet, ødem. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: 
Brekninger, diaré, dårlig ånde, kvalme, mageubehag inkl. smerter i øvre del av magen, munntørrhet. Hjerte/kar: Flebitt, 
trombofl ebitt, ortostatisk hypotensjon, takykardi. Hud: Hyperhidrose, kløe. Kjønnsorganer/bryst: Erektil dysfunksjon. 
Luftveier: Dyspné, halsirritasjon, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Leddhevelse, muskelkrampe, muskelsvakhet, myalgi, 
ryggsmerte, smerte i ekstremitetene. Nevrologiske: Anstrengelsesutløst og postural svimmelhet, endret smakssans, 
letargi, nevropati, inkl. perifer nevropati, parestesi, somnolens, synkope, unormal koordinasjon. Nyre/urinveier: Akutt 
nyresvikt, forhøyet serumkreatinin. Psykiske: Insomni, søvnforstyrrelser. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi, hyperkalsemi, 
hyperlipidemi, hyperurikemi, hyponatremi. Undersøkelser: Forhøyet urea, redusert serumkalium, vektøkning, økt 
urinsyre i blod. Øre: Vertigo. Øye: Synsforstyrrelser. Øvrige: Asteni, gangforstyrrelser, ikke-kardiale brystsmerter, 
ubehag inkl. sykdomsfølelse. Se for øvrig Felleskatalogtekstene for preparater med innhold av kun amlodipin, valsartan 
og hydroklortiazid. Overdosering/Forgiftning: Ingen erfaring. Symptomer: Uttalt hypotensjon med svimmelhet kan 
oppstå ved overdosering med valsartan. Overdosering med amlodipin kan gi uttalt perifer vasodilatasjon og muligens 
refl ekstakykardi. Markert og potensielt forlenget systemisk hypotensjon, inkl. sjokk med fatalt utfall, er rapportert. 
Overdosering med hydroklortiazid er assosiert med elektrolyttmangel (hypokalemi, hypokloremi) og hypovolemi. 
Symptomer er kvalme, søvnighet, muskelkramper og/eller forverrelse av arytmier som er knyttet til samtidig bruk av 
digitalisglykosider eller visse antiarytmika. Behandling: Klinisk signifi kant hypotensjon krever aktive kardiovaskulære 
støttetiltak, inkl. hyppig kontroll av hjerte- og lungefunksjonen, heving av ekstremiteter og fokus på sirkulerende 
blodvolum og urinproduksjon. En vasokonstriktor kan være nyttig, ev. kan kalsiumglukonat i.v. reversere effekter av 
kalsiumkanalblokade. Brekninger eller magetømming kan vurderes igangsatt dersom inntaket er skjedd nylig. Inntak 
av aktivt kull umiddelbart eller inntil 2 timer etter inntak. Det er ikke sannsynlig at amlodipin og valsartan fjernes 
ved hemodialyse. I hvilken grad hydroklortiazid fjernes med hemodialyse er ikke etablert. Se Giftinformasjonens 
anbefalinger for amlodipin C08C A01, valsartan C09C A03 og hydroklortiazid C03A A03. Egenskaper: Klassifi sering: 
Angiotensin II-reseptorantagonist kombinert med dihydropyridinderivat og tiaziddiuretikum. Virkningsmekanisme: 
Kombinerer 3 antihypertensive komponenter med komplementære mekanismer for blodtrykkskontroll. Kombinasjonen 
gir additiv antihypertensiv effekt. Amlodipin hemmer transmembran innstrømming av Ca2+-ioner i hjertemuskulatur 
og vaskulær glatt muskulatur. Amlodipin har direkte avslappende effekt på vaskulær glatt muskulatur og gir nedsatt 
perifer vaskulær motstand og senket blodtrykk. Valsartan bindes selektivt til AT1-reseptorer, som er ansvarlig for de 
kjente effektene av angiotensin II. Valsartan reduserer blodtrykk uten å påvirke hjertefrekvensen. Antihypertensiv effekt 
vedvarer i >24 timer etter administrering. Hydroklortiazid virker primært i distale tubuli og påvirker mekanismene for 
reabsorpsjon av elektrolytter: Direkte, ved å øke utskillelsen av natrium og klorid slik at de skilles ut i tilnærmet samme 
omfang, og indirekte ved diurese slik at plasmavolumet reduseres, med påfølgende økning i plasmareninaktivitet, økt 
aldosteronsekresjon, økt kaliumtap via urin og reduksjon av serumkalium. Absorpsjon: Maks. plasmakonsentrasjon: 
Amlodipin: 6-8 timer. Valsartan: 3 timer. Hydroklortiazid: 2 timer. Proteinbinding: Amlodipin: 97,5%. Valsartan: 94-
97%. Hydroklortiazid: 40-70%. Fordeling: Distribusjonsvolum: Amlodipin: Ca. 21 liter/kg. Valsartan: Ca. 17 liter/kg. 
Hydroklortiazid: 4-8 liter/kg. Halveringstid: Amlodipin: 30-50 timer. Valsartan: 6 timer. Hydroklortiazid: 6-15 timer. 
Metabolisme: Amlodipin metaboliseres i utstrakt grad (ca. 90%) til inaktive metabolitter i lever. Valsartan metaboliseres 
ikke i stor grad. Hydroklortiazid elimineres uforandret. Utskillelse: Amlodipin: 10% uforandret, 60% som metabolitter i 
urin. Valsartan: Primært i feces (83%) og urin (13%), hovedsakelig uforandret. Hydroklortiazid: >95% uforandret i urin. 
Pakninger og priser: 5 mg/160 mg/12,5 mg: 28 stk. (blister) kr 298,30. 98 stk. (blister) kr 956,50. 10 mg/160 mg/12,5 
mg: 28 stk. (blister) kr 305,90. 98 stk. (blister) kr 983,20. 5 mg/160 mg/25 mg: 98 stk. (blister) kr 956,50. 10 mg/160 
mg/25 mg: 98 stk. (blister) kr 983,20. 10 mg/320 mg/25 mg: 28 stk. (blister) kr 361,20.  
Refusjon: C09D X01  Valsartan, amlodipin og hydroklortiazid 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av essensiell hypertensjon som substitusjonsterapi hos pasienter som er 
tilstrekkelig blodtrykkskontrollert med kombinasjonen amlodipin, valsartan og hydroklortiazid (HCT).
Refusjonskode: 
ICPC   Vilkår nr  ICD   Vilkår nr 
K86  Hypertensjon ukomplisert  178  I10  Essensiell (primær) hypertensjon  178
K87  Hypertensjon med komplikasjoner  178 I11  Hypertensiv hjertesykdom  178 
   I12  Hypertensiv nyresykdom  178 
   I13  Hypertensiv hjerte- og nyresykdom  178 
   I15  Sekundær hypertensjon  178 
Vilkår:
178 -Ved behandling for høyt blodtrykk skal foretrukne legemidler (iht. liste*) benyttes. -Andre legemidler refunderes 
kun hvis pasienten ikke oppnår tilfredsstillende blodtrykkssenkende effekt, får uakseptable bivirkninger eller 
interaksjonsproblemer ved bruk av foretrukne legemidler. -Foretrukket ACE-hemmer eller ARB skal være forsøkt. 
Gjelder ved: -Oppstart av blodtrykkssenkende behandling fra 1.1.2010. -Bytte til eller tillegg av nytt legemiddel 
hos pasienter som har startet blodtrykkssenkende behandling før 1.1.2010. * -bendrofl umetiazid, hydroklortiazid, 
og kombinasjoner med kalium eller kaliumsparere, -propranolol, metoprolol, atenolol, bisoprolol, karvedilol, og 
kombinasjoner med hydroklortiazid, -amlodipin, felodipin, verapamil -kaptopril, enalapril, lisinopril, ramipril, og 
kombinasjoner med hydroklortiazid, -losartan, valsartan, og kombinasjoner med hydroklortiazid.

Sist endret: 11.02.2011

Kalsiumantagonist, angiotensin II-reseptorantagonist og diuretikum.          ATC-nr.: C09D X01
TABLETTER, fi lmdrasjerte 5 mg/160 mg/12,5 mg, 10 mg/160 mg/12,5 mg, 5 mg/160 mg/25 mg, 10 mg/160 mg/25 

Amlodipinbesilat tilsv. amlodipin 5 mg, resp. 10 mg, 5 mg, 10 mg og 
10 mg, valsartan 160 mg, resp. 160 mg, 160 mg, 160 mg og 320 mg, hydroklortiazid 12,5 mg, resp. 12,5 mg, 25 mg, 25 
mg og 25 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg/160 mg/12,5 mg: Titandioksid (E 171). 10 mg/160 mg/12,5 mg: Gult og 
rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg/160 mg/25 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 10 

Behandling av essensiell 
hypertensjon som substitusjonsterapi hos voksne pasienter som er tilstrekkelig blodtrykkskontrollert med kombinasjonen 
amlodipin, valsartan og hydroklortiazid, tatt som enten tre enkeltmedikamenter eller som et dobbeltmedikament og et 

1 tablett daglig. Før bytte til Exforge HCT bør pasienten kontrolleres på faste doser av 
enkeltsubstansene tatt til samme tid. Dosen av Exforge HCT bør baseres på dosene av de enkelte virkestoffene i 
kombinasjonen ved tidspunktet for bytte. Høyeste anbefalte dose av Exforge HCT er 10 mg/320 mg/25 mg. Eldre ≥65 
år: Forsiktighet, inkl. hyppigere blodtrykksmonitorering er anbefalt, spesielt ved høyeste dose. Nedsatt nyrefunksjon: 
Dosejustering er ikke nødvendig ved mild til moderat nedsatt nyrefunksjon. Nedsatt leverfunksjon: Se Kontraindikasjoner. 

moksifl oksacin, terfenadin, vinkamin i.v.). Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Overgang i placenta: Anbefales 
ikke i 1. trimester. Eksponering for angiotensin II-reseptorantagonister i 2. og 3. trimester kan medføre føtotoksisitet 
(nedsatt nyrefunksjon, oligohydramnion og forsinket bendannelse i skallen) og neonatal toksisitet (nyresvikt, 
hypotensjon og hyperkalemi). Dersom graviditet konstateres, bør preparatet seponeres umiddelbart og alternativ 
behandling vurderes. Fosterets kranium og nyrefunksjon bør kontrolleres med ultralyd dersom fosteret er eksponert 
i 2. eller 3. trimester. Spedbarn eksponert for angiotensin II-reseptorantagonister in utero bør observeres nøye for 
hypotensjon. Hydroklortiazid passerer placenta. Overgang i morsmelk: Hydroklortiazid utskilles i morsmelk. Anbefales 
ikke under amming. Alternativ behandling med bedre etablert sikkerhetsprofi l ved amming er å foretrekke, spesielt 
ved amming av nyfødte eller for tidlig fødte spedbarn. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: 
Dyspepsi. Hjerte/kar: Hypotensjon. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Nyre/urinveier: Hyppig vannlating. 
Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi. Øvrige: Tretthet, ødem. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: 
Brekninger, diaré, dårlig ånde, kvalme, mageubehag inkl. smerter i øvre del av magen, munntørrhet. Hjerte/kar: Flebitt, 
trombofl ebitt, ortostatisk hypotensjon, takykardi. Hud: Hyperhidrose, kløe. Kjønnsorganer/bryst: Erektil dysfunksjon. 
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  i en enkelt tablett
amlodipin + valsartan + HCT 
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Exforge HCT «Novartis»
Kalsiumantagonist, angiotensin II-reseptorantagonist og diuretikum.          ATC-nr.: C09D X01
TABLETTER, fi lmdrasjerte 5 mg/160 mg/12,5 mg, 10 mg/160 mg/12,5 mg, 5 mg/160 mg/25 mg, 10 mg/160 mg/25 
mg og 10 mg/320 mg/25 mg: Hver tablett inneh.: Amlodipinbesilat tilsv. amlodipin 5 mg, resp. 10 mg, 5 mg, 10 mg og 
10 mg, valsartan 160 mg, resp. 160 mg, 160 mg, 160 mg og 320 mg, hydroklortiazid 12,5 mg, resp. 12,5 mg, 25 mg, 25 
mg og 25 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg/160 mg/12,5 mg: Titandioksid (E 171). 10 mg/160 mg/12,5 mg: Gult og 
rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg/160 mg/25 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 10 
mg/160 mg/25 mg og 10 mg/320 mg/25 mg: Gult jernoksid (E 172). Indikasjoner: Behandling av essensiell 
hypertensjon som substitusjonsterapi hos voksne pasienter som er tilstrekkelig blodtrykkskontrollert med kombinasjonen 
amlodipin, valsartan og hydroklortiazid, tatt som enten tre enkeltmedikamenter eller som et dobbeltmedikament og et 
enkeltmedikament. Dosering: 1 tablett daglig. Før bytte til Exforge HCT bør pasienten kontrolleres på faste doser av 
enkeltsubstansene tatt til samme tid. Dosen av Exforge HCT bør baseres på dosene av de enkelte virkestoffene i 
kombinasjonen ved tidspunktet for bytte. Høyeste anbefalte dose av Exforge HCT er 10 mg/320 mg/25 mg. Eldre ≥65 
år: Forsiktighet, inkl. hyppigere blodtrykksmonitorering er anbefalt, spesielt ved høyeste dose. Nedsatt nyrefunksjon: 
Dosejustering er ikke nødvendig ved mild til moderat nedsatt nyrefunksjon. Nedsatt leverfunksjon: Se Kontraindikasjoner. 
Exforge HCT kan tas med eller uten mat. Tablettene bør svelges hele med litt vann, til samme tid på dagen og fortrinnsvis 
om morgenen. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for virkestoffene, andre sulfonamider, dihydropyridinderivater, 
eller noen av hjelpestoffene. Graviditet i 2. og 3. trimester. Nedsatt leverfunksjon, biliær cirrhose eller kolestase. Alvorlig 
nedsatt nyrefunksjon (GFR <30 ml/minutt/1,73 m2), anuri og dialysepasienter. Refraktær hypokalemi, hyponatremi, 
hyperkalsemi og symptomatisk hyperurikemi. Forsiktighetsregler: Symptomatisk hypotensjon kan forekomme ved 
aktivert renin-angiotensinsystem (f.eks. ved væske- og/eller saltmangel som behandles med høye doser diuretika). 
Denne tilstanden bør korrigeres før administrering, ev. bør nøye medisinsk oppfølging foretas ved behandlingsstart. Ved 
uttalt hypotensjon bør pasienten plasseres i liggende stilling. Hvis nødvendig, gis en intravenøs infusjon med vanlig 
saltvann. Behandlingen kan gjenopptas så snart blodtrykket er stabilisert. Regelmessig kontroll av serumelektrolytter og 
spesielt kalium, bør utføres med passende intervaller, særlig ved andre risikofaktorer for elektrolyttforstyrrelser som 
nedsatt nyrefunksjon, behandling med andre legemidler eller tidligere elektrolyttforstyrrelser. Tiazidbehandling er 
assosiert med hyponatremi og hypokloremisk alkalose. Regelmessig kontroll av kaliumnivå, kreatinin og urinsyre 
anbefales ved nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet må utvises ved hjertesvikt og koronar hjertesykdom, spesielt ved 
høyeste dose. Særskilt forsiktighet må utvises ved aorta- eller mitralklaffstenose, eller obstruktiv hypertrofi sk 
kardiomyopati. Ikke anbefalt ved primær hyperaldosteronisme. Systemisk lupus erythematosus kan forverres eller 
aktiveres av tiazider. Tiazider kan påvirke glukosetoleransen og øke serumnivået av kolesterol, triglyserider og urinsyre. 
Tiazider kan redusere utskillelsen av kalsium i urinen og forårsake intermitterende og svak økning av serumkalsiumnivå. 
Uttalt hyperkalsemi kan være tegn på skjult hyperparathyreoidisme. Tiazider bør seponeres før det utføres tester av 
parathyreoideafunksjonen. Behandlingen bør avbrytes dersom det oppstår fotosensibiliseringsreaksjoner i forbindelse 
med behandlingen. Dersom det er nødvendig å reintrodusere diuretikumet, anbefales beskyttelse av hud som eksponeres 
for sol/kunstige UVA-stråler. Forsiktighet bør utvises ved tidligere overfølsomhetsreaksjoner for andre angiotensin II-
reseptorantagonister. Overfølsomhetsreaksjoner for hydroklortiazid er mer sannsynlig hos pasienter med allergi og 
astma. Ved kjøring eller bruk av maskiner bør det tas hensyn til at svimmelhet eller tretthet kan oppstå. Interaksjoner: 
Preparatet kan øke den hypotensive effekten av andre antihypertensiver. Amlodipin: CYP 3A4-hemmere (f.eks. 
ketokonazol, itrakonazol, ritonavir) kan øke plasmakonsentrasjonen av amlodipin. CYP 3A4-indusere (f.eks. 
karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin, primidon, rifampicin, johannesurt) kan føre til nedsatt 
plasmakonsentrasjon av amlodipin. Klinisk monitorering er indisert og dosejustering av amlodipin kan være nødvendig. 
Valsartan: Samtidig bruk av kaliumsparende diuretika, kaliumtilskudd, salterstatninger som inneholder kalium eller 
andre legemidler som kan øke kaliumnivået anbefales ikke. Hydroklortiazid: Ved samtidig bruk av alkohol, 
anestesimidler og sedativa kan potensering av ortostatisk hypotensjon forekomme. Hydroklortiazid kan øke risikoen for 
bivirkninger som skyldes amantadin. Antikolinerge legemidler (f.eks. atropin, biperiden) kan øke biotilgjengeligheten av 
tiaziddiuretika. Dosejustering av insulin eller orale antidiabetika kan være nødvendig. Metformin bør brukes med 
forsiktighet. Hyperglykemisk effekt av betablokkere og diazoksid kan økes av tiazider. Samtidig bruk av karbamazepin 
kan føre til hyponatremi, og pasienten bør informeres om muligheten for hyponatremi og følges opp deretter. 
Absorpsjonen av hydroklortiazid reduseres av kolestyramin og andre anionbyttende resiner. Samtidig behandling med 
ciklosporin kan øke risikoen for hyperurikemi og urinsyregiktlignende komplikasjoner. Tiazider kan redusere 
renalutskillelse av cytotoksiske legemidler (f.eks. cyklofosfamid, metotreksat) og potensere deres myelosuppressive 
effekter. Bivirkninger som tiazidindusert hypokalemi eller hypomagnesemi kan oppstå og kan føre til digitalisinduserte 
hjertearytmier. Ved diuretikaindusert dehydrering er det økt risiko for akutt nyresvikt, spesielt ved høye doser av 
jodpreparater. Pasienten bør rehydreres før bruk. Hypokalemisk effekt av hydroklortiazid kan økes av kaliuretiske 
diuretika, kortikosteroider, laksantia, adrenokortikotropt hormon (ACTH), amfotericin, karbenoksolon, penicillin G og 
salisylsyrederivater, og kontroll av kaliumnivået anbefales ved samtidig bruk. Dosejustering av urikosuriske legemidler 
kan være nødvendig da hydroklortiazid kan øke serumnivået av urinsyre. Økt dosering av probenecid eller sulfi npyrazon 
kan være nødvendig. Samtidig behandling med tiazider kan øke insidensen av overfølsomhetsreaksjoner for allopurinol. 
Enkelttilfeller av hemolytisk anemi er rapportert ved samtidig bruk av metyldopa. Tiazider potenserer effekten av 
kurarederivater. Effekten av pressoraminer kan reduseres. Administrering av tiazider sammen med vitamin D eller 
kalsiumsalter kan potensere økningen av serumkalsium. Valsartan og hydroklortiazid: Reversible økninger i 
serumlitiumkonsentrasjon og toksisitet er rapportert ved samtidig bruk av ACE-hemmere og tiazider. Kombinasjonen 
anbefales ikke. NSAIDs kan svekke den antihypertensive effekten av både angiotensin-II-reseptorantagonister og 
hydroklortiazid når det gis samtidig. Samtidig bruk av Exforge HCT og NSAIDs kan føre til forverring av nyrefunksjonen 
og økning i serumkalium. Kontroll av nyrefunksjonen samt tilstrekkelig hydrering anbefales ved behandlingsstart. 
Regelmessig monitorering av serumkalium og EKG anbefales når hydroklortiazid administreres sammen med 
legemidler som påvirkes av forstyrrelser i serumkalium (f.eks. digitalisglykosider, antiarytmika) og følgende legemidler 
som induserer «torsades de pointes»: Antiarytmika klasse IA (f.eks. kinidin, hydrokinidin, disopyramid), antiarytmika 
klasse III (f.eks. amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), enkelte antipsykotika (f.eks. tioridazin, klorpromazin, 
levomepromazin, trifl uoperazin, cyamemazin, sulpirid, sultoprid, amisulprid, tiaprid, pimozid, haloperidol, droperidol, 
metadon), andre (f.eks. bepridil, cisaprid, difemanil, erytromycin i.v., halofantrin, ketanserin, mizolastin, pentamidin, 

moksifl oksacin, terfenadin, vinkamin i.v.). Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Overgang i placenta: Anbefales 
ikke i 1. trimester. Eksponering for angiotensin II-reseptorantagonister i 2. og 3. trimester kan medføre føtotoksisitet 
(nedsatt nyrefunksjon, oligohydramnion og forsinket bendannelse i skallen) og neonatal toksisitet (nyresvikt, 
hypotensjon og hyperkalemi). Dersom graviditet konstateres, bør preparatet seponeres umiddelbart og alternativ 
behandling vurderes. Fosterets kranium og nyrefunksjon bør kontrolleres med ultralyd dersom fosteret er eksponert 
i 2. eller 3. trimester. Spedbarn eksponert for angiotensin II-reseptorantagonister in utero bør observeres nøye for 
hypotensjon. Hydroklortiazid passerer placenta. Overgang i morsmelk: Hydroklortiazid utskilles i morsmelk. Anbefales 
ikke under amming. Alternativ behandling med bedre etablert sikkerhetsprofi l ved amming er å foretrekke, spesielt 
ved amming av nyfødte eller for tidlig fødte spedbarn. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: 
Dyspepsi. Hjerte/kar: Hypotensjon. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Nyre/urinveier: Hyppig vannlating. 
Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi. Øvrige: Tretthet, ødem. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: 
Brekninger, diaré, dårlig ånde, kvalme, mageubehag inkl. smerter i øvre del av magen, munntørrhet. Hjerte/kar: Flebitt, 
trombofl ebitt, ortostatisk hypotensjon, takykardi. Hud: Hyperhidrose, kløe. Kjønnsorganer/bryst: Erektil dysfunksjon. 
Luftveier: Dyspné, halsirritasjon, hoste. Muskel-skjelettsystemet: Leddhevelse, muskelkrampe, muskelsvakhet, myalgi, 
ryggsmerte, smerte i ekstremitetene. Nevrologiske: Anstrengelsesutløst og postural svimmelhet, endret smakssans, 
letargi, nevropati, inkl. perifer nevropati, parestesi, somnolens, synkope, unormal koordinasjon. Nyre/urinveier: Akutt 
nyresvikt, forhøyet serumkreatinin. Psykiske: Insomni, søvnforstyrrelser. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi, hyperkalsemi, 
hyperlipidemi, hyperurikemi, hyponatremi. Undersøkelser: Forhøyet urea, redusert serumkalium, vektøkning, økt 
urinsyre i blod. Øre: Vertigo. Øye: Synsforstyrrelser. Øvrige: Asteni, gangforstyrrelser, ikke-kardiale brystsmerter, 
ubehag inkl. sykdomsfølelse. Se for øvrig Felleskatalogtekstene for preparater med innhold av kun amlodipin, valsartan 
og hydroklortiazid. Overdosering/Forgiftning: Ingen erfaring. Symptomer: Uttalt hypotensjon med svimmelhet kan 
oppstå ved overdosering med valsartan. Overdosering med amlodipin kan gi uttalt perifer vasodilatasjon og muligens 
refl ekstakykardi. Markert og potensielt forlenget systemisk hypotensjon, inkl. sjokk med fatalt utfall, er rapportert. 
Overdosering med hydroklortiazid er assosiert med elektrolyttmangel (hypokalemi, hypokloremi) og hypovolemi. 
Symptomer er kvalme, søvnighet, muskelkramper og/eller forverrelse av arytmier som er knyttet til samtidig bruk av 
digitalisglykosider eller visse antiarytmika. Behandling: Klinisk signifi kant hypotensjon krever aktive kardiovaskulære 
støttetiltak, inkl. hyppig kontroll av hjerte- og lungefunksjonen, heving av ekstremiteter og fokus på sirkulerende 
blodvolum og urinproduksjon. En vasokonstriktor kan være nyttig, ev. kan kalsiumglukonat i.v. reversere effekter av 
kalsiumkanalblokade. Brekninger eller magetømming kan vurderes igangsatt dersom inntaket er skjedd nylig. Inntak 
av aktivt kull umiddelbart eller inntil 2 timer etter inntak. Det er ikke sannsynlig at amlodipin og valsartan fjernes 
ved hemodialyse. I hvilken grad hydroklortiazid fjernes med hemodialyse er ikke etablert. Se Giftinformasjonens 
anbefalinger for amlodipin C08C A01, valsartan C09C A03 og hydroklortiazid C03A A03. Egenskaper: Klassifi sering: 
Angiotensin II-reseptorantagonist kombinert med dihydropyridinderivat og tiaziddiuretikum. Virkningsmekanisme: 
Kombinerer 3 antihypertensive komponenter med komplementære mekanismer for blodtrykkskontroll. Kombinasjonen 
gir additiv antihypertensiv effekt. Amlodipin hemmer transmembran innstrømming av Ca2+-ioner i hjertemuskulatur 
og vaskulær glatt muskulatur. Amlodipin har direkte avslappende effekt på vaskulær glatt muskulatur og gir nedsatt 
perifer vaskulær motstand og senket blodtrykk. Valsartan bindes selektivt til AT1-reseptorer, som er ansvarlig for de 
kjente effektene av angiotensin II. Valsartan reduserer blodtrykk uten å påvirke hjertefrekvensen. Antihypertensiv effekt 
vedvarer i >24 timer etter administrering. Hydroklortiazid virker primært i distale tubuli og påvirker mekanismene for 
reabsorpsjon av elektrolytter: Direkte, ved å øke utskillelsen av natrium og klorid slik at de skilles ut i tilnærmet samme 
omfang, og indirekte ved diurese slik at plasmavolumet reduseres, med påfølgende økning i plasmareninaktivitet, økt 
aldosteronsekresjon, økt kaliumtap via urin og reduksjon av serumkalium. Absorpsjon: Maks. plasmakonsentrasjon: 
Amlodipin: 6-8 timer. Valsartan: 3 timer. Hydroklortiazid: 2 timer. Proteinbinding: Amlodipin: 97,5%. Valsartan: 94-
97%. Hydroklortiazid: 40-70%. Fordeling: Distribusjonsvolum: Amlodipin: Ca. 21 liter/kg. Valsartan: Ca. 17 liter/kg. 
Hydroklortiazid: 4-8 liter/kg. Halveringstid: Amlodipin: 30-50 timer. Valsartan: 6 timer. Hydroklortiazid: 6-15 timer. 
Metabolisme: Amlodipin metaboliseres i utstrakt grad (ca. 90%) til inaktive metabolitter i lever. Valsartan metaboliseres 
ikke i stor grad. Hydroklortiazid elimineres uforandret. Utskillelse: Amlodipin: 10% uforandret, 60% som metabolitter i 
urin. Valsartan: Primært i feces (83%) og urin (13%), hovedsakelig uforandret. Hydroklortiazid: >95% uforandret i urin. 
Pakninger og priser: 5 mg/160 mg/12,5 mg: 28 stk. (blister) kr 298,30. 98 stk. (blister) kr 956,50. 10 mg/160 mg/12,5 
mg: 28 stk. (blister) kr 305,90. 98 stk. (blister) kr 983,20. 5 mg/160 mg/25 mg: 98 stk. (blister) kr 956,50. 10 mg/160 
mg/25 mg: 98 stk. (blister) kr 983,20. 10 mg/320 mg/25 mg: 28 stk. (blister) kr 361,20.  
Refusjon: C09D X01  Valsartan, amlodipin og hydroklortiazid 
Refusjonsberettiget bruk: Behandling av essensiell hypertensjon som substitusjonsterapi hos pasienter som er 
tilstrekkelig blodtrykkskontrollert med kombinasjonen amlodipin, valsartan og hydroklortiazid (HCT).
Refusjonskode: 
ICPC   Vilkår nr  ICD   Vilkår nr 
K86  Hypertensjon ukomplisert  178  I10  Essensiell (primær) hypertensjon  178
K87  Hypertensjon med komplikasjoner  178 I11  Hypertensiv hjertesykdom  178 
   I12  Hypertensiv nyresykdom  178 
   I13  Hypertensiv hjerte- og nyresykdom  178 
   I15  Sekundær hypertensjon  178 
Vilkår:
178 -Ved behandling for høyt blodtrykk skal foretrukne legemidler (iht. liste*) benyttes. -Andre legemidler refunderes 
kun hvis pasienten ikke oppnår tilfredsstillende blodtrykkssenkende effekt, får uakseptable bivirkninger eller 
interaksjonsproblemer ved bruk av foretrukne legemidler. -Foretrukket ACE-hemmer eller ARB skal være forsøkt. 
Gjelder ved: -Oppstart av blodtrykkssenkende behandling fra 1.1.2010. -Bytte til eller tillegg av nytt legemiddel 
hos pasienter som har startet blodtrykkssenkende behandling før 1.1.2010. * -bendrofl umetiazid, hydroklortiazid, 
og kombinasjoner med kalium eller kaliumsparere, -propranolol, metoprolol, atenolol, bisoprolol, karvedilol, og 
kombinasjoner med hydroklortiazid, -amlodipin, felodipin, verapamil -kaptopril, enalapril, lisinopril, ramipril, og 
kombinasjoner med hydroklortiazid, -losartan, valsartan, og kombinasjoner med hydroklortiazid.

Sist endret: 11.02.2011

Kalsiumantagonist, angiotensin II-reseptorantagonist og diuretikum.          ATC-nr.: C09D X01
TABLETTER, fi lmdrasjerte 5 mg/160 mg/12,5 mg, 10 mg/160 mg/12,5 mg, 5 mg/160 mg/25 mg, 10 mg/160 mg/25 

Amlodipinbesilat tilsv. amlodipin 5 mg, resp. 10 mg, 5 mg, 10 mg og 
10 mg, valsartan 160 mg, resp. 160 mg, 160 mg, 160 mg og 320 mg, hydroklortiazid 12,5 mg, resp. 12,5 mg, 25 mg, 25 
mg og 25 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg/160 mg/12,5 mg: Titandioksid (E 171). 10 mg/160 mg/12,5 mg: Gult og 
rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg/160 mg/25 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 10 

Behandling av essensiell 
hypertensjon som substitusjonsterapi hos voksne pasienter som er tilstrekkelig blodtrykkskontrollert med kombinasjonen 
amlodipin, valsartan og hydroklortiazid, tatt som enten tre enkeltmedikamenter eller som et dobbeltmedikament og et 

1 tablett daglig. Før bytte til Exforge HCT bør pasienten kontrolleres på faste doser av 
enkeltsubstansene tatt til samme tid. Dosen av Exforge HCT bør baseres på dosene av de enkelte virkestoffene i 
kombinasjonen ved tidspunktet for bytte. Høyeste anbefalte dose av Exforge HCT er 10 mg/320 mg/25 mg. Eldre ≥65 
år: Forsiktighet, inkl. hyppigere blodtrykksmonitorering er anbefalt, spesielt ved høyeste dose. Nedsatt nyrefunksjon: 
Dosejustering er ikke nødvendig ved mild til moderat nedsatt nyrefunksjon. Nedsatt leverfunksjon: Se Kontraindikasjoner. 

moksifl oksacin, terfenadin, vinkamin i.v.). Graviditet/Amming: Se Kontraindikasjoner. Overgang i placenta: Anbefales 
ikke i 1. trimester. Eksponering for angiotensin II-reseptorantagonister i 2. og 3. trimester kan medføre føtotoksisitet 
(nedsatt nyrefunksjon, oligohydramnion og forsinket bendannelse i skallen) og neonatal toksisitet (nyresvikt, 
hypotensjon og hyperkalemi). Dersom graviditet konstateres, bør preparatet seponeres umiddelbart og alternativ 
behandling vurderes. Fosterets kranium og nyrefunksjon bør kontrolleres med ultralyd dersom fosteret er eksponert 
i 2. eller 3. trimester. Spedbarn eksponert for angiotensin II-reseptorantagonister in utero bør observeres nøye for 
hypotensjon. Hydroklortiazid passerer placenta. Overgang i morsmelk: Hydroklortiazid utskilles i morsmelk. Anbefales 
ikke under amming. Alternativ behandling med bedre etablert sikkerhetsprofi l ved amming er å foretrekke, spesielt 
ved amming av nyfødte eller for tidlig fødte spedbarn. Bivirkninger: Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: 
Dyspepsi. Hjerte/kar: Hypotensjon. Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet. Nyre/urinveier: Hyppig vannlating. 
Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi. Øvrige: Tretthet, ødem. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: 
Brekninger, diaré, dårlig ånde, kvalme, mageubehag inkl. smerter i øvre del av magen, munntørrhet. Hjerte/kar: Flebitt, 
trombofl ebitt, ortostatisk hypotensjon, takykardi. Hud: Hyperhidrose, kløe. Kjønnsorganer/bryst: Erektil dysfunksjon. 
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  i en enkelt tablett
amlodipin + valsartan + HCT 
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Indremedisineren er et fagtidsskrift rettet mot norske leger 
som arbeider innen fagomådet indremedisin, med dets ulike 
grenretninger. Indremedisineren sendes ut til alle medlemmer av 
Norsk indremedisinsk forening (Nif), som for tiden er ca 2000, 
samt til andre med interesse for faget, som sykehusavdelinger, 
medisinske læresteder, forskningsmiljøer og legemiddelfirmaer. 

Indremedisineren presenterer relevant faglig og fagpolitisk stoff 
fra norske miljøer, samt noe internasjonalt rettet stoff av allmen 
interesse. Vi ønsker å legge til rette for at terskel og takhøyde 
gir rom for en allment engasjert indremedisiner å ytre seg.

Tekniske data
Opplag 2 500 eks
Utfallende trykk 210 x 297 + 5 mm
Bladformat 210 x 297 mm = A4
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 Bestillingsfrist/ Levering
 Materiellfrist Posten 
Nr. 4 2012 14/11 14/12

Forsidebilde: Forsidebilder formidlet av Rolf Kåresen, sykehus-
museet på Ullevål. Hovedbilde: Luftfoto av Ullevål sykehus. Bildet  
oppe til venstre: Mødre på balkongen til difteriavdelingen i 1905.  
Oppe til høyre: A Schirmers plan for epidemisykehuset av 1884.
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4-Farger 1/1 side  12.900
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1/2 side liggende    7.000

Årsavtale 
Med fire innrykk oppnås 20% rabatt. 

Annonseformat 
Bredde x Høyde
1/1 side 210 mm x 297 mm + 5 mm
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Denne overskriften 
brukte Torgeir Bruun 
Wyller nylig til en 
utmerket lederartik-
kel i Tidsskriftet (1). 
Den omhandlet ikke 
generell indremedisin, 
men geriatri. For eldre 
pasienter med kom-
plekse helseproblemer 
er det jo geriatri som er 
generell indremedisin i 
praksis. Wyller nevner 
tre sentrale elementer 
som bidrar til å gjøre 
den geriatriske arbeids-
metoden effektiv: (1) 

Sterkt fokus på diagnostisk innsats – ofte med utstrakt (men målret-
tet) bruk av diagnostisk teknologi; (2) systematisk gjennomgang av 
alle relevante helseproblemer og alle legemidler; og (3) umiddelbar 
oppstart av målrettede rehabiliteringstiltak samtidig med akuttbe-
handlingen.

Den store nytten av akuttsenger for geriatri i sykehus er godt 
dokumentert, og Wyller har endel interessante tanker om hvorfor vi 
likevel har så få slike sengeposter i våre akuttsykehus. 

De tre sentrale elementene i den geriatriske arbeidsmåten har også 
stor relevans for generell indremedisin. Til de medisinske avde-
lingene i akuttsykehusene kommer det mange pasienter som er 
yngre enn dem geriatrien tar seg av, med komplekse helseproble-
mer. Mange blir kanalisert direkte til en grenspesialitet, mens det 
etterhvert viser seg at det er andre deler av det indremedisinske 
sykdomsspekteret som er minst like viktige i den aktuelle situasjo-
nen. Da gjelder det at grenspesialisten er ”våken”. Vi vil ha både 
grenspesialister og ”kvist”-spesialister, men likevel bevare genera-
listen. Det er det som har vist seg å være så vanskelig.

Opprettelse av medisinske spesialiteter har en lang historie, og inntil 
ganske nylig var det Legeforeningen som sto for initiativ, saksfor-
beredelse og vedtak gjennom landsstyret. I 1918 ble Indremedisin 
godkjent som spesialitet, og det samme ble Lungesykdommer og 
lungetuberkulose. Hjertesykdommer ble godkjent i 1965 og Fordøy-
elsesykdommer i 1967, begge uten fastsatte krav til utdannelse, det 
vil si at fagmiljøene hadde fastsatt utdanningskrav, men de var ikke 
behandlet eller vedtatt av legeforeningens landsstyre. I 1975 vedtok 
landsstyret en ny ordning med Indremedisin som hovedspesialitet 
og deler av faget som grenspesialiteter. De første grenspesialite-
tene, fra 1975, ble da Hjertesykdommer, Fordøyelsessykdommer 
og Geriatri. Gjennom Norsk indremedisinsk forening ble det i årene 
som fulgte nedlagt et stort arbeid for å få fullført grenspesialiserin-
gen. Den viktigste motivasjonen for dette var å sikre spredningen av 
tilfredsstillende utdannede spesialister innen alle deler av indreme-
disin til sentralsykehusene – dvs. til alle fylker. Godkjennelse av nye 
grenspesialiteter i legeforeningens landsstyre skjedde ikke uten 
motstand. Noen taleføre medlemmer advarte sterkt mot ”fragmen-

tering” av indremedisin, mens tilhengerne argumenterte med den 
store teknologiske utviklingen og nye omfattende endringer i diag-
nostikk og behandling som krevde solid utdannelse i grenspesialite-
tene, og status som egen (gren)spesialitet var derfor viktig. 

Infeksjonssykdommer og Nyresykdommer ble godkjent i 1979, 
Endokrinologi i 1983, og etter langvarig kamp ble Lungesykdommer 
omgjort fra hovedspesialitet til grenspesialitet under Indremedisin 
i 1984. Den sist godkjente grenspesialiteten var Blodsykdom-
mer i 1985. Godkjennelsen av denne tok lang tid på grunn av stor 
motstand fordi spesialiteten var så ”liten”, med lite pasientgrunnlag. 
Med dette var grenspesialiseringen fullført med 8 grenspesialiteter.

Hva har vi vunnet på dette, og hva har vi tapt? Alle grenspesialitetene  
har gjennomgått en stor medisinsk og teknologisk utvikling, og 
det har virkelig skjedd en spredning til hele landet av godt utdan-
nete spesialister innen de fleste grenene av indremedisin. De fleste 
som utdanner seg i indremedisin blir også grenspesialist. En gren, 
Hjertesykdommer, er blitt så stor og med så stort pasientgrunnlag 
og så høyt utviklede subspesialiteter, at de ønsker å bli hovedspe-
sialitet på linje med Indremedisin. Mange vil si at det vi har tapt, er 
anerkjennelse og bruk av generell indremedisinsk kompetanse som 
en selvstendig og viktig del av faget. Riktignok har alle grenspe-
sialistene en basisutdannelse i indremedisin, men med den raske 
utviklingen vi ser i medisinen i dag, blir man som grenspesialist 
fort utdatert i mange av de øvrige grenspesialitetene. Hva kan vi 
gjøre for å bøte på dette? Behovet for på en tilferdsstillende måte 
å behandle pasienter med komplekse helseproblemer, er ikke blitt 
mindre etter grenspesialiseringen, snarere tvert om. For den eldre 
pasientgruppen synes løsningen å være akuttsenger for geriatri ved 
alle medisinske avdelinger med lokalsykehusfunksjon. For ”yngre” 
pasienter blir det viktig med etterutdannelse av grenspesialister i 
andre grenspesialiteter enn der de selv har sin hovedfunksjon. Her 
kommer bl.a. vårt blad Indremedisineren inn som en god tverrfaglig 
kilde, f.eks. med dette temaheftet om antitrombotisk behandling. 
Tilsvarende er det indremedisinske høstmøtet, hvor det er plass til 
mange flere deltagere. 

En kan spørre seg om godkjennelse som spesialist i indremedisin 
burde vært datostemplet med ”best før” eller ”siste forbruksdag”, 
men det vil kreve resertifisering, noe som er et svært kontroversielt 
tema for sykehusspesialiteter. Kunne det være en vei å gå å gi økt 
status med lønnstillegg og enkelte konkurransefordeler for gjen-
nomført etterutdannelse i generell indremedisin for grenspesialister? 

Til sist, og mest avgjørende, vil det overfor indremedisinske pro-
blemstillinger på samme måte som generelt i medisinen, gjelde at 
en nøyaktig sykehistorie og en god klinisk undersøkelse må danne 
basis for all pasientvurdering - og spesielt i indremedisin, før man 
tyr til de grenspesialistiske undersøkelsesprosedyrene. 

Kolbjørn Forfang
Medlem av redaksjonen

En døende spesialitet?

Referanse
1) Wyller TB. En døende spesialitet? Tidsskr Nor Legefo-

ren. Nr.16, 2012: 132.

Kolbjørn Forfang
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Nye turnusleger kom i 
august. Flinke, seriøse, 
lærevillige og flotte 
framtidige kolleger 
starter sitt yrkesliv på 
Notodden sykehus, og 
mange andre sykehus. 
Det er rart å tenke på 
at turnustjenesten 

endres til nybegynnerstillinger, og loddtrekning erstattes med 
ordinære jobbsøknader. Vi avventer mer informasjon om selve 
søkeprosessen, og håper det beste. En start med noe kirurgisk, noe 
indremedisinsk og noe allmennmedisin har vært felles for norske 
leger i snart 50 år. Norsk indremedisinsk forening er veldig glad for 
samstemt støtte til indremedisin som viktig for nye leger. Selv om 
det sikkert vil være mange andre fagkombinasjoner som kan være et 
godt grunnlag, vil jeg hevde indremedisinens unike plass. 

Men det ikke bare de nye legene som må tenke nytt. Resertifisering 
av leger, det vil si at ferdige spesialister utredes. Det høres ut som 
det er støtte i legeforeningen for å innføre et slikt system. Det vil 
kreve systemer for oppfølging og tilgang på kurs/hospitering og 
kongresser. Både arbeidsgivere og leger må planlegge slik at det er 
mulig å opprettholde sin hardt tilkjempete spesialitet. I indremedisin 
kan det bli tilleggsutfordringer i å beholde både grenspesialiteten 
og den generelle spesialiteten. Jeg håper og tror på visdom og 
pragmatisme når de konkrete kravene skal avklares? 

Selve spesialitetsstrukturen utfordres også. Kardiologi som 
egen hovedspesialitet drøftes. Det kan medføre store endringer. 
Den generelle vaktkompetansen som alle indremedisinske 
grenspesialister har kan bli fragmentert. Dersom bare kardiologer 
er vaktkompetente på kardiologi, vil mange vaktsjikt måtte dubleres 
eller fjernes. Noen sykehus har allerede i dag bare kardiologer på 
vakt på de mest ubekvemme tidspunkt. De andre indremedisinske 
overlegene har bare vakt på dag/kveld sammen med en kardiolog, 
men så er det kardiologen alene. Dersom dette utvikles videre, vil 
indremedisinske følge etter utviklingen vi har sett i de kirurgiske 
fag. Da vil bare store sykehus og store akuttmottak klare å ha 
vaktskompetanse i hjerte, infeksjon, fordøyelsessykdommer, 
endokrinologi et cetera. Er dette en utvikling som er til det gode for 
pasientene, eller er den generelle indremedisiner fortsatt en god 
kompetanse for befolkningen? Er det faglig mulig å være en dyktig 
generell indremedisiner eller er framtiden å konsentrere seg om sin 
grenspesialitet? Diskusjonene vil sikkert vise at vi har ulike meninger 
om dette. Jeg håper som vanlig på engasjerte og aktive debattanter 
fra norsk indremedisinsk forening. 

Neste debatt dreier seg om sykehusstruktur og innhold i en nasjonal 
sykehusplan. Legeforeningen har startet et arbeid for å tenke 
”store tanker” om et slikt planarbeid. Det er ikke Legeforeningen 
som skal lage planen, det må være en politisk forankret prosess. 
Legeforeningen har kunnskap og innsikt som vil være nyttig når 
helsepolitikk utformes. Jeg mener det er et politisk vakum i helse, 
her har regionale helseforetak og eieravdelinger vært utenfor 
Stortingets rekkevidde. Fylkestingene har ikke helseoppgaver 
utover litt tannhelse og skolehelse. Kommunepolitikere strever med 
samhandlingsreformens økonomiske konsekvenser for kommunen, 
men har ikke vært med på innretning eller virkemidler. Det er på 
tide at politikere igjen er engasjert i helse, og at samfunnsdebatten 
blir bredere. Jeg tror det er en fordel at politikere har ansvar og 
kunnskap om vår sektor selv om vi kan være uenig i innblanding 
i faget. Kanskje er veien til dette å legge ned de regionale 
helseforetakene, kanskje er det tvert om?? Vær med der du har 
innflytelse !

Fastlegeforskriften landet uten alt for store endringer i fastlegenes 
rolle som pasientbehandler. Det er fortsatt pasientens medisinske 
behov som skal være grunnlag for fastlegens aktivitet, og 
oppfølging av risikofaktorer på individbasis er satt inn i en bedre 
sammenheng. En samordnet og god argumentasjon førte fram i 
løpet av høringsprosessen! 

Hilsen

Hanne Thürmer
Leder Norsk indremedisinsk forening

Høsthilsen fra Telemark
Det er frisk og skarp luft, rim i gresset og vinden rusker i trærne.  
Mørkere kvelder og høststemning – septemberværet i Telemark har vært 
bedre enn mye av sommeren. Nå er det snart tid for fyring på peisen, 
varme tekopper og innekos!
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ml: Akutt hjerteinfarkt med ST-segmentelevasjon (STEMI), inkl. pasienter som behand-
les medikamentelt eller med perkutan koronar intervensjon (PCI). Dosering: Pga. høy 
biotilgjengelighet, er det generelt ikke nødvendig å gi preparatet i.v. Må ikke gis i.m. 
Tromboseprofylakse ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi: Som trombose-
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Enoksaparin kan administreres s.c. enten som 1 injeksjon med 1,5 mg/kg daglig eller 
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av protrombinkompleksets faktorer (FII, FVII, FIX, FX) har sunket til terapeutisk nivå, van-
ligvis minst 5 døgn. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofi ltrasjon: Ved kronisk 
intermitterende hemodialyse gis 0,5-1 mg/kg i den arterielle delen av dialyseenheten 
ved begynnelsen av behandlingen. Dette rekker normalt for 4 timers dialyse. Hvis det 
oppstår fi brindannelse kan en gi 0,5-1 mg/kg som fornyet injeksjon avhengig av tidspunkt 
for avslutning av dialysen. Til pasienter med stor risiko for blødning (pre- og postopera-
tiv dialyse), eller med progressive blødningsforstyrrelser, kan en dosere med 0,5 mg/kg 
(dobbel vaskulær adgang), eller 0,75 mg/kg (enkel vaskulær adgang). Tilleggsbehandling 
av ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk: S.c. injeksjon av 1 mg/kg hver 12. time 
administrert samtidig med 100-325 mg ASA gitt oralt. Behandlingsvarighet: Vanligvis 
2-8 dager, minimum 2 dager. Akutt hjerteinfarkt med ST-segmentelevasjon: 30 mg gis 
som i.v. bolusdose, med tillegg av s.c. dose 1 mg/kg, etterfulgt av s.c. dose 1 mg/kg 
hver 12. time (maks. 100 mg for de første 2 doser, deretter 1 mg/kg for de gjenværende 
doser). Flerdosehetteglass brukes for i.v. administrering. Enoksaparin administreres da 
via i.v. tilgang. Enoksaparin kan administreres sammen med fysiologisk saltvann (0,9%) 
eller med 5% glukoseoppløsning. For å unngå mulig blanding av enoksaparin med 
andre legemidler skal i.v. tilgang skylles med tilstrekkelig mengde fysiologisk saltvann 
eller glukoseoppløsning før og etter. Ved samtidig administrering med trombolytika 
(fi brin eller ikke-fi brinspesifi kk) bør enoksaparin gis 15 minutter før og 30 minutter 
etter at fi brinolytiskterapi er startet. Alle pasienter bør få acetylsalisylsyre (ASA) så 
snart STEMI er konstatert, og deretter oppfølgingsbehandling med ASA 75-325 mg 1 
gang daglig, dersom ASA ikke er kontraindisert. Behandlingsvarighet: 8 dager eller inntil 
utskriving fra sykehus, avhengig av hva som inntreffer først. For pasienter som behandles 
med perkutan koronar intervensjon (PCI): Hvis siste s.c. dose av enoksaparin ble gitt <8 
timer før ballongen blåses opp, behøves ingen ytterligere dose. Hvis siste s.c. dose gis 
>8 timer før ballongen blåses opp bør 0,3 mg/kg enoksaparin gis i.v.  Eldre og pasienter 
med redusert nyrefunksjon: Det er ikke nødvendig med dosejustering hos eldre ved andre 
indikasjoner enn STEMI, med mindre nyrefunksjonen er svekket. Nøye klinisk overvåking 
er imid-lertid anbefalt, særlig for de som er 80 år eller eldre. Ved STEMI hos eldre >75 år 
brukes ikke i.v. bolus som startdose. Start med 0,75 mg/kg s.c. hver 12. time (maks. 75 
mg for de første 2 doser, deretter 0,75 mg/kg for de gjenværende doser). Vekt: Kvinner 
med lav vekt (<45 kg) og menn med lav vekt (<57 kg) vil ved profylaktiske doser (ikke vekt-
justerte) ha økt risiko for blødning ved enoksaparinbehandling. Nøye klinisk overvåkning 
anbefales. Nedsatt nyrefunksjon: Ved CLCR <30 ml/minutt reduseres dosen etter 
følgende tabeller:  Følgende dosejusteringer anbefales ved terapeutiske doser:

Følgende dosejusteringer anbefales ved profylaktiske doser:
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hemodialyse og hemofi ltrasjon. Det foreligger ikke anbefaling om dosejustering ved 

mild eller moderat grad av nedsatt nyrefunksjon, men nøye klinisk overvåking tilrådes. 
Barn: Sikkerhet og effekt hos barn er ikke klarlagt. Redusert leverfunksjon: Pga. mang-
lende farmakokinetiske data bør enoksaparin gis med forsiktighet til pasienter med 
nedsatt leverfunksjon. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for enoksaparin, heparin 
og heparinderivater, inkl. andre lavmolekylære hepariner, eller trombocytopeni forår-
saket av enoksaparin. Blødninger og ulcererende prosesser med blødningstendens. Nylig 
hjerneblødning. Alvorlige koagulasjonsforstyrrelser. Septisk endokarditt. Nylige skader 
og operasjoner i sentralnervesystemet, øyet og øret. Ved Klexanebehandling av akutt dyp 
venetrombose er spinal og epidural anestesi kontraindisert. Hypersensitivitet for benzyl-
alkohol (gjelder hetteglasset). Hetteglassene skal ikke brukes til nyfødte eller for tidlig 
fødte barn. Forsiktighetsregler: Lavmolekylære hepariner bør ikke brukes om hveran-
dre pga. ulikheter i farmakokinetikk og biologisk aktivitet, f.eks. anti-IIa-aktivitet og blod-
plateinteraksjon. Forsiktighet anbefales i forbindelse med trombocytopeni og trombo-
cyttfunksjonsforstyrrelser. Forsiktighet må utvises ved lever- og nyreinsuffi siens, samt 
ved høydosebehandling av nyopererte pasienter. Ved blødning må årsaken undersøkes 
og behandling iverksettes. Perkutan koronar revaskularisering: For å redusere risiko for 
blødning etter vaskulære inngrep ved behandling av ustabil angina, myokardinfarkt uten 
Q-takk og akutt hjerteinfarkt med ST-segmentelevasjon, må de anbefalte doseringsin-
tervallene følges nøye. Det er viktig å oppnå hemostase ved innstikkstedet etter PCI. I 
de tilfeller en lukkemekanisme brukes kan innføringshylsen fjernes med en gang. Hvis 
manuell kompresjonsmetode brukes skal innføringshylsen fjernes 6 timer etter siste 
i.v./s.c. enoksaparindose. Hvis enoksaparinbehandlingen fortsetter skal neste dose ikke 
gis før 6-8 timer etter at innføringshylsen er fjernet. Prosedyrestedet bør observeres for 
å kunne oppdage tegn til blødninger eller hematomdannelse. Forsiktighet utvises ved 
tilstander som øker blødningsfaren, som svekket hemostase, tidligere magesår, nylig 
iskemisk slag, ukontrollert alvorlig arteriell hypertensjon, diabetes retinopati, nylig gjen-
nomgått nevrokirurgi eller øyeoperasjoner, eller samtidig behandling med andre legemid-
ler som påvirker hemostasen. Økt blødningsrisiko hos personer med lav vekt. Laboratorie-
tester: For monitorering av effekt anbefales anti-Xa-metoden, fordi APTT og hemming av 
trombin kun påvirkes i liten grad ved terapeutiske doser. Ved høyere doser kan APTT og 
ACT øke. Denne økningen er ikke lineært korrelert med økning av antitrombotisk aktivitet 
og derfor uegnet til å måle enoksaparinaktivitet. Heparin og lavmolekylære hepariner må 
ikke administreres i.m. Brukes med ekstrem forsiktighet hos pasienter med heparinindu-
sert trombocytopeni med eller uten trombose i anamnesen. Risiko for antistoffmediert 
heparinindusert trombocytopeni kan vedvare i fl ere år, og er også tilstede med lavmole-
kylære hepariner. Slik trombocytopeni oppstår vanligvis mellom 5. og 21. dag etter start 
av enoksaparinbehandlingen. Det er derfor anbefalt å bestemme antall trombocytter før 
og jevnlig under behandlingen. Ved fall i platetallet på 30-50% av initial verdi, må be-
handlingen umiddelbart avbrytes og pasienten settes på annen terapi. Det er rapportert 
enkelttilfeller av intraspinale hematomer ved samtidig bruk av enoksaparin og spinal-/
epidural-anestesi som resulterte i langtids eller permanent paralyse. Risikoen antas å 
være høyere ved bruk av postoperativt inneliggende epiduralkatetre eller ved samtidig bruk 
av legemidler som påvirker hemostasen som NSAIDs, klopidogrel eller acetylsalisylsyre. 
Risikoen er økt ved traumatisk eller repetert spinal punksjon. Brukes med forsiktighet som 
profylakse hos pasienter med kunstige hjerteklaffer. Hetteglassene inneholder benzyl-
alkohol som konserveringsmiddel, og skal ikke benyttes hos nyfødte eller for tidlig fødte 
barn pga. fare for «gasping syndrome». Interaksjoner: Stoffer som interfererer med 
hemostasemekanismen. Økning av antikoagulasjonseffekten med K-vitaminantagonister, 
trombocytthemmende midler, ikke-steroide antiinfl ammatoriske midler, dekstran, 
probenecid, etakrynsyre i.v. Reduksjon av antikoagulasjonseffekten med antihistaminer, 
digitalisglykosider, tetracyklin og askorbinsyre. Graviditet/Amming: Risiko ved bruk 
under graviditet og amming er ikke klarlagt. Dyrestudier indikerer ikke reproduksjons-
toksiske effekter. Anbefales ikke til gravide med kunstige hjerteklaffer. Bivirkninger: 
Blødningsrisiko øker ved høy dosering. Større blødninger inkl. retroperitoneal og 
intrakraniell blødning er blitt rapportert, hvorav noen dødelige. Enkelte tilfeller av mod-
erat trombocytopeni er beskrevet. Reaksjoner i huden (bulløse erupsjoner) og systemiske 
allergiske reaksjoner, inkl. anafylaktoide, sees sjelden. Osteoporose ved langtidsbehand-
ling er ikke observert, men kan sannsynligvis forekomme. Hematom og hudnekrose på 
injeksjonsstedet sees sjelden. Svært sjeldne tilfeller av hypersensitiv vaskulitt i huden. 
Enkelttilfeller av intraspinale hematomer ved samtidig bruk av enoksaparin og spinal-/
epiduralanestesi og postoperativt inneliggende katetre er rapportert, som har ført til vari-
erende grad av nevrologisk skade inkl. langtids eller permanent paralyse. Overdosering/
Forgiftning: Store doser enoksaparin kan gi blødninger. Effekten kan nøytraliseres med 
protaminsulfat som i.v. injeksjon. 1 mg protaminsulfat nøytraliserer antikoagulasjons-
effekten av 1 mg enoksaparin hvis enoksaparin er gitt innen 8 timer tidligere. Hvis 
enoksaparin er gitt mer enn 8 timer tidligere, eller ved behov for gjentatt dosering av 
protaminsulfat, gis 0,5 mg protaminsulfat pr. 1 mg enoksaparin. Selv ved høye doser 
protaminsulfat, kan anti-Xa-aktiviteten aldri fullstendig nøytraliseres (maks. 60%). Ved 
stort peroralt inntak av enoksaparin (aldri rapportert) forventes ingen komplikasjoner, 
pga. meget liten gastrointestinal absorpsjon. Se Giftinformasjonens anbefalinger B01A 
B05 side d.  Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares <25°C. Ferdigfylte sprøyter kan 
oppbevares i kjøleskap ved behov. Må ikke fryses. Flerdose hetteglass med benzylalkohol 
må ikke oppbevares i mer enn 28 dager etter at det er tatt i bruk. Andre opplysninger: 
S.c. injeksjon: Må ikke blandes med andre legemidler. Intravenøs (bolus) injeksjon (kun 
for indikasjonen akutt STEMI): Enoksaparin kan administreres sammen med fysiologisk 
saltvann (0,9%) eller med 5% glukoseoppløsning. Pakninger og priser: 100 mg/ml: 10 
× 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte, 20 mg) kr 225,90. 50 × 0,2 ml (ferdigfylt sprøyte, 20 mg) kr 
999,40. 10 × 0,4 ml (ferdigfylt sprøyte, 40 mg) kr 381,30. 50 × 0,4 ml (ferdigfylt sprøyte, 
40 mg) kr 1766,30. 10 × 0,6 ml (ferdigfylt sprøyte, 60 mg) kr 492,10. 10 × 0,8 ml (ferdigfylt 
sprøyte, 80 mg) kr 542,70. 10 × 1 ml (ferdigfylt sprøyte, 100 mg) kr 605,60. 100 mg/ml 
med konserveringsmiddel: 3 ml (hettegl., 300 mg) kr 253,70. 150 mg/ml: 10 × 0,8 ml 
(ferdigfylt sprøyte, 120 mg) kr 936,50. 10 × 1 ml (ferdigfylt sprøyte, 150 mg) kr 1041,20. 
Refusjonsberettiget bruk: Gjelder injeksjonsvæske 100 mg/ml. Tromboseprofylakse 
ved kirurgi. Langtidsprofylakse ved hoftekirurgi. Profylakse hos pasienter med kraftig 
øket risiko for venøs tromboembolisme og som er immobilisert pga akutte medisinske 
tilstander som for eksempel hjertesvikt, respirasjonssvikt eller alvorlige infeksjoner. 
Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofi ltrasjon. Akutt dyp venetrombose og lunge-
emboli, når trombolytisk behandling eller kirurgi ikke er indisert. Tilleggsbehandling av 
ustabil angina og myokardinfarkt uten Q-takk. Se B01A B05, side f i Refusjonslisten.
Sist endret: 15.02.2011                                                                 

Klexane «sanofi -aventis»
Lavmolekylært heparin. Fysiologisk antikoagulans.                               ATC-nr.: B01A B05

Standarddosering Alvorlig grad av nedsatt nyrefunksjon
40 mg s.c. 1 gang daglig 20 mg s.c. 1 gang daglig
20 mg s.c. 1 gang daglig 20 mg s.c. 1 gang daglig

Standarddosering Alvorlig grad av nedsatt nyrefunksjon
1 mg/kg s.c. 2 ganger daglig 1 mg/kg s.c. 1 gang daglig
1,5 mg/kg s.c.1 gang daglig  1 mg/kg s.c. 1 gang daglig
I.v. bolus 30 mg med tillegg av 1 mg/kg s.c., 
etterfulgt av 1 mg/kg s.c. 2 ganger daglig

I.v. bolus 30 mg med tillegg av 1 mg/kg s.c., 
etterfulgt av 1 mg/kg s.c. 1 gang daglig

Eldre ≥75 år (kun for akutt STEMI-
indikasjonen)
0,75 mg/kg s.c. 2 ganger daglig uten bolus 
som startdose

1 mg/kg s.c. 1 gang daglig uten bolus som 
startdose
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EFFEKTIV
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Antitrombotisk behandling 
Innledning 
Trombose er en hyppig, potensielt livstruende komplikasjon såvel venøst (DVT/LE) som 
arterielt (hjerteinfarkt, hjerneslag). Derfor er antitrombotisk behandling vesentlig.  
Etter flere tiår med parenteralt heparin i akuttsituasjoner og Marevan ved langtidsbruk, 
begge med multiple angrepspunkter i koagulasjonssystemet, er det nylig kommet 
alternative medikamenter med direkte virkning på koagulasjonsfaktorene Xa og IIa (trombin). 
Som trombocytthemmere er det tilsvarende kommet alternativer til acetylsalisylsyre og 
klopidogrel. De nye alternativene omtales i dette temahefte av nasjonale eksperter.  

Harald Arnesen, Professor emeritus, temaredaktør

Trombose er en fryktet komplikasjon 
som gir opphav til hyppige kliniske 
tilstander som dyp venetrombose 
(DVT), lungeembolisme (LE), hjertein-
farkt og hjerneslag. Anslagsvis 20% 
av de 15.000 årlige hjerneslagene i 
Norge skyldes kardiogen embolisme 
til cerebral arterie, som oftest hos 
pasienter med atrieflimmer. Anti-
trombotiske medikamenter er derfor 
vesentlige i behandling og forebyg-
gelse av disse tilstandene. Trombo-
semekanismen utgjøres prinsipielt av 
3 aktører, trombocyttene, koagula-
sjonssystemet og det fibrinolytiske 
system, i tillegg til karveggen som 
ofte starter det hele, slik som i 
normal hemostase. Tradisjonelt har 
trombocytthemmende behandling 
vært praktisert med acetylsalisyl-
syre, som selektivt og irreversibelt 
hemmer trombocyttenes aktivering 
via cyclooksygenase-systemet og 

har god toleranse også ved kronisk 
bruk. De senere årene er klopidogrel, 
som hemmer trombocyttenes ADP-
reseptor P2Y12 blitt utviklet som 
et alternativ. Oftest er dette brukt i 
kombinasjon med acetylsalisylsyre. 
Ved akutte koronarsyndromer som 
behandles med stentimplantasjon er 
også hemmere av trombocyttenes 
avgjørende receptor for aggregasjon, 
GP IIb/IIIa, tilgjengelig for intravenøs 
bruk. Antikoagulasjonsbehandling 
har samtidig vært gjennomført med 
intravenøst ufraksjonert heparin i 
akutte situasjoner, og med lavmole-
kylært heparin i både akutte og noe 
mer langvarige situasjoner som for 
eksempel tromboseprofylakse etter 
ortopedisk kirurgi. Så vel ufraksjonert 
heparin som lavmolekylært heparin 
er indirekte antikoagulans som krever 
tilstedeværelse av antitrombin for 
god effekt. 

Ved kronisk behov for antikoagula-
sjon har warfarin (Marevan®) vært 
enerådende siden introduksjonen 
for 50 år siden. Warfarin reduserer 
syntesen av de vitamin K-avhengige 
koagulasjonsfaktorene II, VII, IX og X i 
leveren, samtidig som koagulasjons-
hemmerne protein C og S hemmes 
tilsvarende. Warfarin selv omsettes 
ved hjelp av CYP-systemet, og det er 
store individuelle ulikheter i dose-
ringsbehovet for å oppnå terapeutisk 
nivå målt med såkalt International 
Normalised Ratio (INR), dels på 
genetisk grunnlag. Samtidig påvirkes 
INR-nivået av kosthold, alkohol og 
en rekke andre medikamenter, slik at 
regelmessig kontroll er nødvendig. 

All antitrombotisk behandling har 
iboende tendens til blødning, idet 
man samtidig hemmer det normale 
hemostatiske system. Blødnings-
komplikasjoner innebærer i seg selv 
en potensielt alvorlig prognose. De 
siste år har det nærmest skjedd en 
revolusjon med introduksjon av nye 
antitrombotiske medikamenter på 
markedet, dels etter gjennomføring 
av svære randomiserte multisenter-
studier på opptil 18.000 pasienter. 
Dette i håp om å finne legemidler 
som ga lik eller bedre antitrombotisk 
effekt med enkel administrasjon og 
uten økt blødningstendens. Vi har slik 
fått flere nye platehemmere og nye 
antikoagulantia.

Aktuelle nye medikamenter på mar-
kedet i dag er trombocytthemmerne 
prasugrel (Efient®) og ticagrelor (Bri-
lique®), og dabigatran (Pradaxa®), 
apixaban (Eliquis®) og rivaroxaban 
(Xarelto®) som antikoagulantia. De 
sistnevnte hemmer henholdsvis trom-
bin og faktor Xa spesifikt, i motset-
ning til de multiple angrepspunkter 
for heparin og warfarin. Som direkte 
trombinhemmer til intravenøs bruk 
ved akutt koronarsyndrom er også 
bivalirudin (Angiox®) på markedet. 

I dette temaheftet gir noen av våre 
nasjonale eksperter en oversikt over 
de nye medikamentenes virknings-
mekanisme og indikasjoner. Feltet 
er fortsatt under utvikling, og nye 
medikamenter vil komme �

Harald Arnesen.
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Frank Brosstad omtaler mekanismen 
for trombocytthemmende medi-
kamenter der de nye preparatene 
prasugrel (Efient®) og ticagrelor 
(Brilique®) belyses samtidig som 
mekanismen for eldre preparater som 
acetylsalisylsyre, klopidogrel og dipy-
ridamol også repeteres. De nye pre-
paratene kjennetegnes ved spesifikk 
reseptorblokkade, og det presiseres 
at kunnskap om virkemåte, effekt og 
tendens til blødning må være tilstede 
for optimal bruk.

Bjørn Bendz og Jan Eritsland tar for 
seg dokumentasjonen for bruk av de 
nye trombocytthemmende medika-
menter prasugrel (Efient®) og tica-
grelor (Brilique®) ved de ulike kliniske 
komponenter av akutt koronarsyn-
drom, inkludert prehospital behand-
ling. De grensegår balansen mellom 
dokumentert effekt og blødningsri-
siko og kommer med anbefalinger i 
tråd med oppdaterte retningslinjer.

Harald Arnesen omtaler virknings-
mekanismer og farmakologiske 
egenskaper ved de nye koagula-
sjonshemmerne dabigatran (Pra-

daxa®) som virker direkte på trombin 
(faktor IIa) og apixaban (Eliquis®) og 
rivaroxaban (Xarelto®) med spesifikk 
hemning av faktor Xa. Han vurderer 
dette opp mot våre tradisjonelle 
medikamenter Marevan og heparin 
med multiple angrepspunkter og 
sistnevnte med behov for antitrombin 
for optimal effekt.

Per Morten Sandset gjennomgår 
dokumentasjonen for anvendelse av 
de nye antikoagulasjonshemmerne 
ved dyp venetrombose og lunge-
emboli, mens John Bjarne Hansen 
redegjør tilsvarende for dokumenta-
sjonen for bruk av de samme midlene 
ved atrieflimmer. Igjen blir balansen 
mellom effekt og blødningsrisiko 
vurdert og anbefalinger gitt. John 
Bjarne Hansens fremstilling er i tråd 
med norske og svenske anbefalinger 
om ”å skynde seg langsomt” med 
innføringen av de nye preparater ”på 
bred front” inntil ytterligere erfaringer 
med bruken foreligger. Det presiseres 
at riktig bruk av Marevan med stabilt 
INR i terapeutisk nivå ikke står tilbake 
for de nye medikamenter. Pasienter 
som ikke stabiliserer INR i terapueitsk 

nivå har imidlertid fått førsteklasses 
sjanse til god profylakse med de nye 
medikamenter.

Jan Eritsland og Bjørn Bendz tar 
til slutt for seg langtidsbehand-
ling med de nyere antitrombotiske 
midlene ved kronisk koronarsykdom, 
spesielt utfordringen med indika-
sjon for kombinasjonsbehandling av 
trombocytt- og koagulasjonshem-
mer, såkalt trippel-behandling, som 
hos pasienter med atrieflimmer og 
stentbehandlet koronarsykdom. Igjen 
blir det gitt anbefalinger i tråd med 
oppdaterte retningslinjer.

Samlet gir artiklene en bred,  
oppdatert fremstilling av de nye 
antitrombotiske medikamenter, deres 
virkemåte og kliniske indikasjoner 
sammenliknet med de tradisjonelt ek-
sisterende, fulgt av anbefalinger som 
bør kunne bidra til rasjonell bruk i en 
spennende tid med et flertall nyskap-
ninger innen blodproppsprofylakse 
og behandling �

Harald Arnesen

Temaredaktør

Omtale av fagartiklene
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Mekanismen for nye trombocytt-
hemmende medikamenter (prasugrel 
og ticagrelor) sammenliknet med de 
eksisterende 
Trombocytthemmende medikamenter: Hva er grunnlaget for deres effekt? 
Hvordan virker trombocytthemmende medikamenter? 

Frank Brosstad, Professor, Institutt for indremedisinsk forskning, OUS Rikshospitalet

Blodårer er innvendig kledd med et 
encellet lag av endotelceller. Ved 
karveggskade vil endotelcellelaget 
skades og blodplater kommer i  
kontakt med et kompleks av  
von Willebrand faktor (vWF) og  
kollagen i det subendoteliale rom. 

Dette aktiverer: 
1. blodplatens reseptorer for vWF og 

vWF fester blodplaten til skade-
stedet (Figur 1). 

2. blodplatens reseptorer for fibrino-
gen. Fibrinogen kan nå lenke 
blodplatene sammen ved å lage 
broforbindelser mellom blodplat-
ene og det dannes en plateplugg 
som stanser blødningen (Figur 1) 

3. koagulasjonsfaktorer på plate-
pluggens overflate. Celle-
membranen til plater som deltar 
i oppbygningen av platepluggen 
«vrenges» innside-ut og blir 
derved katalytisk for aktivering av 
koagulasjonsfaktorer. Slik dannes 
et fibrinnettverk som forsterker 
platepluggen mekanisk (Figur 2). 

Det er dette fenomenet vi kaller 
fysiologisk hemostase [1]. Men en 
plateplugg kan også dannes på 
overflaten av et krakelert/rumpert 
ateromatøst plakk i en arterievegg 
ved at blodplatene kommer i kontakt 
med plakkets innhold av blodplate-
aktiverende materiale (kollagen, 
vevsfaktor, trombin) (Figur 3). 

Siden hjertets og hjernens arterier  
er endearterier (liten eller ingen  
kollateral blodsirkulasjon til arteriens 
forsyningsområde), kan resultatet bli 
nedsatt eller opphevet sirkulasjon 

Frank Brosstad

Figur 1, Figuren fremstiller: 1) blodplateadhesjon ved binding av  
von Willebrand Faktor (vWF) i subendotelet til blodplatens vWF-reseptor.  
2) blodplateaggregasjon og blodplatepluggdannelse via binding av fibrinogen 
til blodplatenes fibrinogen reseptorer.

Figur 2. Figuren fremstiller 
koagulasjonsfaktoraktiveringen på 
blodplatepluggens overflate med 
dannelse av fibrin som forsterker 
platepluggen mekanisk.
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med infarsering (cerebrokardial 
aterotrombose) (Figur 4).

Blodplaten har altså en sentral rolle  
i utviklingen av cerebrokardial  
aterotrombose, og inhibisjon av  
blodplatens adhesjons- og  
aggregasjonsevne kan slik gi god 
anti-aterotrombotisk profylakse.

Kunnskapen om blodplatens aktive-
rings- og inaktiveringsmekanismer 
har derfor resultert i platehemmende 
medikamenter, som har vist seg å 
være effektive i kliniske studier. 

Kontakt mellom blodplaten og 
blottlagt subendotel eller plakk-
innhold fører til:
1) aktivering av platens fosfolipase A2 
som frigjør arakidonsyre fra plate-
membranens innside. Arakidonsyre 
omsettes av platens cyklooksygenase-1  
(COX 1) via intermediater til trom-
boksan A2 (TxA2). TxA2 skilles ut i 
platens nærmiljø og aktiverer nabo-
plater ved binding til og stimulering 
av deres TxA2 reseptorer [2]. Dermed 
genereres et transmembrant signal 
som aktiverer platenes fibrinogen-
reseptorer (GPIIb/IIIa, ca. 50 000 per 
plate). Fibrinogen kan dermed binde 
aktiverte plater sammen og danne en 
plateplugg (fysiologisk hemostase, 
Figur 1-2) eller en platetrombe  
(patofysiologisk aterotrombose 

Figur 3- 4). Dannelse av plateplugg 
og platetrombe har således et  
felles biokjemisk og cellefysiologisk 
grunnlag.  

Acetylsalisylsyre inaktiverer platenes  
cyklooksygenase-1 og dermed 
platenes TxA2 produksjon, en effekt 
som varer hele platens levetid (7-10 
dager). Antallet av pasienter som 
mangler denne effekten av acetyl- 
salisylsyre (ASA resistens), er  
omdiskutert, men antagelig lite. 
(Figur 5) [2]. 

2) frigjøring av ADP fra platens 
granula skilles ut og binder seg til 
platens og naboplaters ADP reseptor 
(P2Y12) (Figur 5). Binding til platens 
ADP-reseptorer genererer trans-
membrane signaler som aktiverer 
fibrinogenreseptor, og dermed 
dannelse av plateplugg/platetrombe. 
Medikamentell hemming av ADP-
indusert plateaggregasjon har vært 
mulig i de 20 siste årene [3] ved bruk 
av ticlopidin og klopidogrel, men nå 
har også nye medikamenter kommet.

• Ticlopidin (Ticlid®) og Klopidogrel 
(Plavix®, Klopidogrel®). Begge er 
thienopyridiner, og de er «pro-
drugs» som omdannes til aktive 
metabolitter, vesentlig via leverens 
CYP 2C19 enzym. De aktive  
metabolittene binder seg irrever-

sibelt til platens P2Y12 reseptor 
og hemmer denne i hele platens 
levetid (7-10 dager). CYP 2C19-
enzymet opptrer i flere mutante, 
hypoaktive former. Homozygoti  
for mutant form av enzymet kan 
oppheve klopidogreleffekten, 
mens heterozygoti kan kreve  
dobbelt dosering for ønsket  
effekt. Fenomenet angår 12-15% 
av brukerne. Klopidogreleffekten 
kan enkelt påvises med blodplate-
aggregometri (VerifyNow®, Multi-
plate®) som er tilgjengelig som 
bedside metodikk. Mutante former 
kan bestemmes genteknologisk 
(PCR). Et stort antall pasienter 
med behov for platehemmende 
behandling bruker i dag klopido-
grel. Det er derfor beklagelig at de 
ovennevnte metodene for å måle 
om klopidogrelfeffekt er til stede i 
så liten grad er tatt i bruk i Norge. 
Det er særlig beklagelig siden 
pasienter med non/hypoaktive 
former av CYP 2C19 er vist å ha 
økt risiko for iskemiske hendelser 
sammenlignet med pasienter 
med normoaktivt enzym (Figur 
5). Ticlopidin er i dag lite brukt 
på grunn av alvorlige bivirkninger, 
spesielt nøytropeni.

• Prasugrel (Efient®)[4] er også 
et thienopyridin og et relativt nytt 
peroralt platehemmende middel. 
Det er et «prodrug» som hydro-

Figur 3. Figuren fremstiller platepluggdannelse på 
overflaten av et krakelert plakk i en arterie, som 
kan forårsake aterotrombose.

Figur 4. Figuren fremstiller aterotrombose i en koronararterie. Legg merke til  
trombens «hvite hode» (= plateplugg/platetrombe) og dens «røde kropp» som 
skyldes koageldannelse hvor alle blodets elementer er til stede.
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lyseres til thiolakton i tarmen 
og omsettes til aktiv metabolitt 
primært via CYP 3A4 og CYP 2B6. 
Platehemmingseffekten skjer ved 
irreversibel binding til P2Y12 og 
varer i cirka 5 dager. Midlet har en 
kraftigere og raskere innsettende 
virkning enn klopidogrel, og uten 
sistnevntes resistensproblemer, 
som man finner hos ca.12-15%  
av pasientene. Cirka 70% av  
prasugreldosen elimineres renalt, 
og cirka 30% fekalt (Figur 5).

• Ticagrelor (Brilique®)[5] er et 
peroralt cyklopentyltriazolopyri-
midin (CPTP), et «prodrug» som 
omsettes til en aktiv metabolitt via 
esteraser i tarmen. I motsetning 
til de ovennevnte ADP reseptor-
hemmerne er effekten reversibel, 
og halveringstiden for den aktive 
metabolitten er angitt til å være 
8,5 timer, med utskillelse vesentlig 
via CYP 3A4 i lever (Figur 5). 

Resultatene av studier der effekten 
av klopidogrel har vært sammen-
lignet med prasugrel og ticagrelor  
har ført til at European Society of  
Cardiology anbefaler behandling av 
UAP/NSTEMI med de to sistnevnte 

fremfor klopidogrel [6]. Dette kan 
også få snarlig betydning for vurde-
ringen av gjeldende retningslinjer for 
behandlingen av STEMI. 

Dipyridamol (Persantin®, Asasantin 
Retard®)[7] stimulerer adenylatsyklase 
og hemmer fosfodiesterase i platen 
slik at konsentrasjonen av platens 
c-AMP nivå øker. Derved nedsettes 
platens reaktivitet. Dipyridamol øker 
ikke blødningstendens i kombinasjon 
med acetylsalisylsyre eller warfarin. 
Midlet brukes ofte kombinert med 
acetylsalisylsyre (Asasantin Retard®) 
i hjerneslagprofylakse[7]. Halverings-
tiden er cirka 3 timer med utskillelse 
via lever. (Figur 5)

Konklusjon:
Effektive medikamenter med evne til 
å hemme blodplatens aktiverings-
signaler og dens aterotrombotiske 
potensial, gjennom enzyminduksjon 
(dipyridamol), enzyminaktivering 
(acetylsalisylsyre) eller reseptor-
blokade (klopidogrel, prasurgrel, 
ticagrelor), står til disposisjon. 
Prisen ved bruk er en økt klinisk 
blødningstendens, som i de fleste 
tilfeller vil oppveies av en desto 

bedre antitrombotisk effekt. Midlenes 
farmakodynamikk i interaksjon med 
andre medikamenter krever imidler-
tid oppmerksomhet, kunnskap og 
erfaring av så vel terapeut som 
pasient. I nær fremtid vil det komme 
nye platehemmere som påvirker 
andre av blodplatens aktiverings-
mekanismer og signalveier, og som 
vil gi nye terapeutiske muligheter og 
utfordringer �
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Figur 5. Aktivering av blodplatens fibrinogenreseptor er en forutsetning for blodplatepluggdannelse og for atero- 
trombose. Figuren viser hvordan dette kan skje via agonistene TXA2 og ADP, og hvilke medikamenter som hemmer 
aktiveringen; 1) ved stimulering av adenylat syklase som øker platens c-AMP (Persantin® (Dipyridamol)), 2) ved enzy-
minaktivering av Cox-1 (acetylsalisylsyre) eller 3) ved blokkering av ADP reseptor P2Y12 (Plavix,Ticlid, Efient, Brilique). 



13
Indremedisineren 3 • 2012

Fagartikler

Nye trombocytthemmende 
medikamenter ved akutt 
koronarsyndrom
I flere år har tidlig oppstart av blodplatehemmende behandling med acetylsalisylsyre med 
tillegg av klopidogrel vært rutine hos pasienter med akutt koronarsyndrom. Nå anbefales det 
at klopidogrel erstattes med prasugrel eller ticagrelor.

Bjørn Bendz, overlege, dr.med., Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og  
Jan Eritsland, overlege dr.med., Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål. 

Bakgrunn
I Norge får ca 12.000 pasienter 
hjerteinfarkt årlig, og gjennom-
snittsalderen hos infarktpasienter 
er cirka 72 år. Akutt og subakutt 
hjerteinfarktbehandling domineres 
nå av koronar angiografi og perkutan 
koronar intervensjon (PCI). Pasienter 
med akutt ST-elevasjons myokar-
dinfarkt (STEMI) skal ha umiddelbar 
revaskulariserende behandling med 
PCI og/eller trombolyse avhengig 
av sykehistorien, eventuelle kontra-
indikasjoner (mot trombolyse) og 
logistikk. I praksis anbefales primær 
PCI som revaskulariserende behand-
ling dersom tiden er < 120 minutter 
til PCI, hvilket vil si en transporttid 
på cirka 90 minutter til det invasive 
senteret. Trombolyse (r-TPA), even-
tuelt kombinert med PCI, anbefales 
ved lengre transporttid og korte 
sykehistorier, helst under to timer. 
Pasienter med non-ST-elevasjons 
myokardinfarkt (NSTEMI) eller ustabil 
angina pectoris (UAP) skal til koronar 
angiografi innen 24-72 timer, men 
ved refraktære smerter, til tross for 
maksimal medisinsk behandling, 
skal disse pasientene umiddelbart til 
koronar angiografi.

Standard behandling etter hjertein-
farkt omfatter i dag antitrombotisk 
behandling, statiner, betablokker og 
livsstilsmessige tiltak rettet mot even-
tuelle risikofaktorer. Ved symptomer 
på hjertesvikt, påvist nedsatt venstre 
ventrikkelfunksjon (ejeksjonsfraksjon 
< 40 %), diabetes eller hyperten-
sjon, anbefales i tillegg behandling 
med angiotensinkonvertasehemmer 
(ACE-hemmer) eller angiotensin II-
reseptorantagonist.

Rasjonale for valg av sekundær-
profylaktisk antitrombotiske 
behandling
Det pågår hele tiden en diskusjon om 
den beste antitrombotiske behand-
ling etter hjerteinfarkt. De publiserte 
studiene viser at peroral antikoagula-
sjonsbehandling, alene eller i kombi-
nasjon med acetylsalisylsyre (ASA), 
er mer effektiv enn acetylsalisylsyre 
alene (1,2), men studiene ble utført 
før PCI ble standardbehandling. Data 
tyder også på at pasienter over 75 år, 
diabetikere og pasienter med tidli-
gere gjennomgått infarkt har mindre 
nytte av warfarin. Hvis det ikke finnes 
tilleggsindikasjon for antikoagulasjon 
(atrieflimmer, mekanisk hjerteventil 
eller venstre ventrikkel-trombe), bør 
disse gruppene derfor behandles 
med blodplatehemmere alene. PCI 
utføres i praksis ved stabil angina 
pectoris og akutt koronarsyndrom 
(AKS), hvorav sistnevnte utgjør 60-
80% av volumet ved regionssykehu-
sene i Norge. I de fleste tilfellene blir 
det implantert én eller flere stenter, 
som er sylindriske metallgitter som 
spiles ut i karveggen. Stenten sikrer 
at koronararterien holder seg åpen 
og reduserer hyppigheten av resteno-
se på lengre sikt. Det skilles mellom 
vanlige metallstenter (”bare metal 
stent”, BMS) og medikamentavgi-
vende stenter (”drug eluting stent”, 
DES). Implantasjon av DES har vært 
benyttet på spesielle indikasjoner, for 
eksempel ved liten diameter i viktige 
kar og hos diabetikere, men de ulike 
indikasjonsstillingene er fortsatt ikke 
fullstendig kartlagt. 

For tiden pågår det en stor norsk 
studie (NORSTENT) med fem års 
observasjon, der 9000 pasienter er 
randomisert til BMS eller DES. Medi-

kamentavgivende stenter frigjør lokalt 
et cytostatisk medikament som hem-
mer celleproliferasjonen i karveggen 
med tanke på å redusere risikoen for 
senere restenose. Imidlertid vil også 
re-endotelialiseringen av det sten-
tede området forsinkes, slik at en mer 
langvarig antitrombotisk behandling 
er påkrevet for å beskytte mot trom-
bose i stentområdet. Hyppigheten av 
stenttrombose angis i ulike materialer 
til 0,8 – 2,0%. Dette er en alvorlig 
hendelse med en mortalitetsrisiko på 
25-40%.

En rekke ulike antitrombotiske 
prinsipper har vært benyttet for å 
forebygge stenttromboser. De beste 
resultatene er oppnådd med dobbel 
platehemmende behandling. Slik 
behandling innebærer acetylsalicyl-
syre og en ADP-reseptorhemmer på 
blodplatene (”P2Y12-reseptoren”).

Acetylsalisylsyre hemmer cyklook-
sygenaseenzymet i blodplatene 
irreversibelt og hindrer danningen 
av tromboksan A2 fra arakidonsyre. 
ADP-reseptorhemmerne (klopido-
grel (Plavix®), prasugrel (Efient®), 
ticagrelor (Brilique®)) er relativt nye 
blodplatehemmere på markedet og 
hemmer den ADP-medierte aktive-
ringen av GP IIb/IIIa-komplekset og 
dermed plateaktiveringen. Effekten 
av disse platehemmerne er noe ster-
kere enn for acetylsalisylsyre, og de 
kan være et alternativ når acetylsali-
sylsyre ikke kan benyttes. 

ADP-receptorhemmere gis ofte i 
tillegg til ASA i et begrenset tidsrom 
(3-12 måneder).  Klopidogrel har hatt 
markedsdominans i ca ti år, men 
utfordres nå av både prasugrel og 
ticagrelor. Tiklopidin (Ticlid®) er lite 

Bjørn Bendz
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brukt på grunn av den ugunstige bi-
virkningsprofilen, spesielt nøytropeni 
og utslett. 

Nye ADP-reseptorhemmere
De nyere ADP-receptorhemmerne 
har mindre individuell variasjon i 
behandlingen, og de har en kraftigere 
og raskere platehemmende effekt, 
sammenliknet med klopidogrel. To 
store randomiserte studier har også 
vist at disse har bedre effekt enn 
klopidogrel ved AKS hva angår  
iskemiske endepunkter. 

I TRITON-TIMI 38 (3) ble prasugrel 
sammenliknet med klopidogrel hos 
pasienter med AKS over en periode 
på 6-15 måneder (n=13.608). Primært 
endepunkt var her kardiovaskulær 
død, ikke-fatalt hjerteinfarkt eller 
ikke-fatalt hjerneslag, som forekom 
hos henholdsvis 9,9% og 12,1% (HR 
0,81, p<0.001). Større blødninger ble 
registrert hos henholdsvis 2,4% og 
1,8% (HR 1,32, p=0.03). Imidlertid 
ble det også funnet at pasienter med 
lav kroppsvekt (<60 kg), alder >75 år 
eller tidligere gjennomgått hjerne-

slag hadde overvekt av alvorlige 
blødninger. I Felleskatalogteksten 
er det anbefalt en dosereduksjon av 
prasugrel fra 10 mg til 5 mg til de to 
første gruppene, mens pasienter med 
tidligere hjerneslag frarådes bruk av 
prasugrel. Dosen 5 mg x 1 er forelø-
pig ikke undersøkt i noen tilsvarende 
studie mot klopidogrel, men en slik 
studie på lavvektige og/eller eldre 
pasienter er i gang (TRILOGY ACS). 

I PLATO (4) ble ticagrelor sam-
menliknet med klopidogrel hos 
pasienter med AKS (n=18.624). Etter 
12 måneder forekom det primære 
endepunktet vaskulær død, hjertein-
farkt eller hjerneslag hos henholdsvis 
9,8% og 11,7% (HR 0,84, p<0.001). 
Endepunktet vaskulær død var signi-
fikant redusert, 4,0% med ticagrelor 
og 5,1% med klopidogrel (HR 0,79, 
p<0.001). Større blødninger ble 
registrert hos henholdsvis 11,6% og 
11,2% (p=0,43), men blødninger som 
ikke var relatert til bypass-grafting 
var økt i ticagrelorgruppen (4,5% 
versus 3,8%, p=0.03). 

De positive resultatene fra begge 
disse studiene har hatt betydning 
for anbefalinger om platehemmende 
behandling ved UAP/NSTEMI i de 
siste retningslinjene fra ESC (5). 
Her anbefales nå prasugrel eller 
ticagrelor fremfor klopidogrel. I lys 
av at studiene inkluderte pasienter 
med STEMI, er det grunn til å anta at 
lignende vurderinger også vil komme 
til å gjelde STEMI-pasienter når de 
nye STEMI-retningslinjer kommer. 
På denne bakgrunn endrer vi nå ved 
Oslo universtetssykehus våre rutiner 
for platehemmende behandling hos 
pasienter med AKS. 

Ulike preparater
Prasugrel er, i likhet med klopidogrel 
(og ASA) en irreversibel platehemmer, 
dvs. at blodplatene er hemmet hele 
levetiden på ca. 10 dager. Prasugrel 
må også metaboliseres til aktivt prin-
sipp, men til forskjell fra klopidogrel 
synes det ikke å være individuelle, 
begrensende trinn i denne omdannin-
gen. Ticagrelor er en direkte virkende 
og reversibel platehemmer, hvilket 
kan være en fordel dersom alvorlige 
blødninger skulle inntre eller haste-
kirurgiske inngrep bli indisert. Likevel 
har seponering 5-7 dager i forkant 
av et planlagt kirurgisk inngrep vært 
anbefalt. I motsetning til klopidogrel 

Tabell 1. Antitrombotisk behandling ved koronarsykdom
TILSTAND MEDIKAMENT + DOSERING + KOMMENTAR

Før angiografi el-
ler elektiv PCI

ASA 300 mg x 1. Samme dag eller dagen før, selv om de står på ASA fra 
tidligere. ASA 75 mg dersom 300 mg ble gitt dagen før. 
Elektiv PCI: Tillegg med klopidogrel 300-600 mg x 1, deretter  
75 mg x 1 (600 mg dersom < 6t til PCI).

Stabil angina 
pectoris

ASA 75 mg x 1 på ubestemt tid.

Stabil angina 
pectoris etter PCI

ASA 75 mg x 1 på ubestemt tid.
Klopidogrel 75 mg x 1 i 3-12 mnd*.

Ustabil angina  
pectoris og 
NSTEMI

ASA mg 300 mg x 1, deretter 75 mg x 1 på ubestemt tid.
Brilique® (Ticagrelor) 180 mg x 1, deretter 90 mg x 2 i (3)-12 mnd*.
(Evt. klopidogrel® 300-600 mg x 1, deretter 75 mg x 1 i 3-12 mnd*. Ved 
økt blødningsfare og konservativ strategi uten PCI – spesielt hos eldre.)
Klexane® 1 mg/kg x 2 eller Fragmin® 120 IE/kg x 2 sc. Evt. Arixtra® 
2,5 mg x 1 sc. Inntil angiografisk avklaring evt. utskrivelse. Arixtra® ved 
økt blødningsfare og konservativ strategi. Evt. GPIIbIIIa hemmer / direkte  
trombinhemmer (Konferer med PCI-teamet).

STEMI og  
akutt PCI

ASA 300 mg x 1, deretter 75 mg x 1 på ubestemt tid.
Efient® (Prasugrel) 60 mg x 1, deretter (5)-10 mg x 1 i (3)-12 mnd* 
(redusert vedlikeholdsdose ved >75år og <60kg, cave; cerebralt insult). 
(Evt. Brilique® (Ticagrelor) 180 mg x 1, deretter 90 mg x 2 i (3)-12 mnd*). 
(Evt. klopidogrel 600 mg x 1, deretter 75 mg x 1 i (3)-12 mnd* ved økt 
blødningsfare.)
Ufraksjonert heparin 5000 IE x 1 iv. Kvinner > 70 år; ½ dose.

STEMI og  
trombolyse 

ASA 300 mg x 1, deretter 75 mg x 1 på ubestemt tid.
På hjemstedssykehus eller PCI-senter gis klopidogrel 300 mg x 1  
(> 75 år; 75 mg x 1), deretter 75 mg x 1, Etter angiografi/PCI kontinueres  
klopidogrel, Efient® (Prasugrel) eller Brilique® (Ticagrelor) etter  
individuell vurdering (se doser over). 
Klexane® vektjustert iv og sc.

Etter PCI og sam-
tidig behov for  
antikoagulasjon

ASA 75 mg x 1 på ubestemt tid.
Klopidogrel 75 mg x 1. Brukes 1 mnd (stålstent), 6 mnd (medikament-
avgivende stent). 
Warfarin, INR 2,3 (2,0-2,5). Ved mekanisk mitralventil INR 2,7  
(2,5-3,0). Varighet avhengig av årsak til antikoagulasjon.

ASA: Acetylsalicylsyre
* Koronar anatomi, stenttype (stålstent/medikamentavgivende stent) og komorbiditet avgjør  
varigheten av behandlingen. I noen tilfeller må behandlingen individualiseres (høy alder, blød-
ningsrisiko, nyresvikt, legemiddel reaksjoner, compliance, resistens mm). Hos pasienter som 
har fått ladningsdose med klopidogrel hvor man dagen etter ønsker å skifte til Efient® 
(Prasugrel)/ Brilique® (Ticagrelor) anbefales ny ladningsdose av det aktuelle preparatet 
dersom pasienten ikke har fått GPIIbIIIa hemmer.

(Mai 2012, Bendz OUS-Rikshospitalet & Eritsland OUS-Ullevål)
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og prasugrel, som gis som vedlike-
holdsdose en gang i døgnet, doseres 
ticagrelor to ganger pr. døgn. 

Ulikheter og begrensninger  
ved studiene
Felles for begge disse platehem-
merstudiene er at de ikke inkluderte 
pasienter som hadde vært behand-
let med trombolyse siste 24 timer 
eller pasienter som sto på peroral 
antikoagulasjonsbehandling. I 
TRITON-TIMI 38 fikk imidlertid et lite 
antall pasienter både trombolyse og 
prasugrel, men pasientantallet er for 
lite til å trekke noen konklusjoner om 
kombinasjonen av disse. Pasientene 
i denne studien ble ikke randomisert 
før det var besluttet at det skulle 
gjøres PCI, altså var koronar anatomi 
kjent, og PCI ble da også utført hos 
99% av de inkluderte. I PLATO kunne 
pasientene randomiseres allerede 
ved innleggelse for AKS, og vel 
64% fikk utført PCI og vel 10% ble 
bypass-operert. 

Totalmortaliteten i PLATO sin klopi-
dogrelgruppe var 5,9% mot 3,2% i 
TRITON-TIMI 38. Studiepopulasjo-
nene i TRITON-TIMI 38 og PLATO er 
derfor ulike, og en direkte sammen-
likning mellom prasugrel og ticagrelor 
kan ikke gjøres. Det er også tvilsomt 
at det vil komme en sammenliknende 
studie, selv om det hadde vært 
ønskelig sett fra en klinikers ståsted. 
Bruken av de tre aktuelle ADP-resep-
torhemmerne ved AKS bygger derfor 
på klinisk skjønn og tolkning av data 
fra de foreliggende kliniske studiene. 
Det er viktig at mulige bivirkninger, 
spesielt av de nye platehemmerne, 
blir rapportert. 

Blødningskomplikasjoner
Risikoen for alvorlige blødninger 
øker under enhver bruk av antitrom-
botisk behandling. Ved utprøving av 
nye og mer potente antitrombotiske 
prinsipper, er det derfor knyttet stor 
oppmerksomhet til forekomst av 
blødninger i utprøvningsgruppen 
sammenliknet med kontrollgruppen. 
Det er kompliserende at ulike studier 
ofte har sine egne definisjoner på 
”større” eller ”alvorlige” blødninger. 
I studier med AKS-pasienter er det 
også blitt vanlig å skille ut blødnin-
ger assosiert med bypasskirurgi fra 
andre typer blødninger. Etter 15 må-
neders oppfølging i TRITON-TIMI 38 
var forekomsten av større blødninger, 

som ikke var assosiert med 
bypass-kirurgi, etter TIMI-
gradering: 2,4% i prasugrel-
gruppen og 1,8% i klopidogrel-
gruppen (p<0.001). Tilsvarende 
tall etter 12 mndr. oppfølging i 
PLATO var 2,8% med ticagrelor 
sammenliknet med 2,2% med 
klopidogrel (p=0.03). 

Fortsatt plass for klopidogrel
Ved trombolysebehandlet 
STEMI bør klopidogrel fore-
trekkes i akuttbehandlingen. 
Senere i forløpet, etter minst 24 
timer, kan et bytte til prasugrel eller 
ticagrelor vurderes. AKS-pasienter 
med behov for oral antikoagula-
sjon (5-10%) bør fortsatt behandles 
med klopidogrel. Vi mener også at 
pasienter med antatt økt blødnings-
risiko bør vurderes behandlet med 
klopidogrel fremfor prasugrel eller 
ticagrelor, idet de to sistnevnte gir økt 
risiko for alvorlige blødninger. Fort-
satt vil klopidogrel være førstevalg 
ved elektiv PCI. 

NSTEMI og UAP
Diagnosen stilles vanligvis ved pasi-
entens primærsykehus. Behandlin-
gen med ADP-reseptorantagonist bør 
starte på tidlig tidspunkt, og vi anbe-
faler primært ticagrelor ladningsdose 
180 mg, senere 90 mg x 2. 

STEMI
Endpunktene ved STEMI ble redusert 
med 32% (p=0.0017) i TRITON-TIMI 
38 (6) og 13% i PLATO (p=0.07) 
(7). Ved STEMI vil vi derfor primært 
anbefale prasugrel ladningsdose 60 
mg, deretter 10 mg x 1. Fortrinnsvis 
bør dette gis prehospitalt eller ved 
henvisende sykehus, straks diag-
nosen er klar. Ved en konservativ 
strategi for STEMI-behandling kan 
klopidogrel eller ticagrelor anbefales, 
avhengig av risikovurdering med 
tanke på blødning. 

Prehospital behandling
De prehospitale tjenestene er klare 
på at de bare bør utstyres med én 
platehemmer i tillegg til ASA. Be-
handlingen må i slike akuttsituasjoner 
følge enkle algoritmer. Hvis det ikke 
foreligger STEMI, kan medisinering 
med ADP-reseptorhemmer vente 
til pasienten er vurdert på lokalt 
sykehus. Planlegges primær PCI, 
kan pasienten få prasugrel 60 mg 
prehospitalt. Pasienter som har fått 

trombolyse eller som står på peroral 
antikoagulasjon, kan vente med 
klopidogrel til ankomst PCI-senter. 
Imidlertid kan dette bli for komplisert, 
og vi har forståelse for at man vil ha 
ønske om fortsatt bruk av ASA og 
klopidogrel prehospitalt.

Overhyppighet av større blødninger 
ved prasugrelbehandling sammenlik-
net med klopidogrelbehandling inn-
trådte først etter 3 dagers behandling 
i TRITON-TIMI 38 (8). Det vil si at 
pasienter som ikke bør få langtidsbe-
handling med prasugrel bør settes på 
alternativ behandling under sykehus-
oppholdet.

Hos pasienter som initialt har fått 
ladningsdose med klopidogrel og 
hvor vi neste dag ønsker å skifte til 
prasugrel eller ticagrelor, anbefaler vi 
ny ladningsdose av aktuelle preparat, 
såsant pasienten ikke også får GPIIb/
IIIa-hemmer.

Våre anbefalinger er oppsummert i 
tabellform som en veiledning for anti-
trombotisk behandling ved koronar-
sykdom (Tabell 1) �
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bør få profylakse med lavmolekylært heparin når INR faller under målområdet. Endrede matvaner, som resulterer i veldig høyt eller veldig lavt inntak av K-vitamin, kan medføre 
forandret behandlingseffekt av warfarin. Eksempler på dette er overgang til kun vegetarisk kost, ekstrem slanking, psykiatriske lidelser med endret matinntak, oppkast, diaré, 
steatoré eller malabsorpsjon av annen årsak. Det bør tilstrebes et stabilt inntak av matvarer som inneholder vitamin K. Opptrer blødninger under pågående behandling med 
warfarin bør en, uansett om den aktuelle INR-verdien ligger i eller over det terapeutiske området, mistenke lokale blødningsårsaker. I gastrointestinalkanalen kan blødningen 
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hereditær laktasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glukose-galaktosemalabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet.
Interaksjoner: Warfarin har smalt terapeutisk vindu og en rekke medikamenter gir interaksjoner med perorale antikoagulantia. Pasientene bør derfor advares mot å starte 
med eller endre annen medikasjon uten etter samråd med behandlende lege, dette gjelder også reseptfrie legemidler, naturmidler og vitaminer over anbefalt daglig dose. 
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tidligere slag, tidligere gastrointestinal blødning, komorbide tilstander og atrieflimmer. Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Blødninger fra forskjellige organer. Vanlige (≥1/100 
til <1/10): Blod/lymfe: Økt warfarinfølsomhet etter langtidsbehandling. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Brekninger, magesmerter, 
kvalme, diaré. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Eosinofili. Hud: Eksem, nekrose, vaskulitt, håravfall, utslett, urticaria, kløe. Lever/galle: Forhøyede leverenzymer, 
gulsott. Nyre/urinveier: Nefritt, nyresten, tubulær nekrose.
Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Primær effekt er økt INR og etterfølgende blødningsrisiko. Oppstår vanligvis innen 24 timer og når maks. etter 36-72 timer. Klinisk 
manifestasjon begynner få dager eller uker etter inntak og inkl. neseblødning, blødning fra tannkjøtt, blekhet, hematomer rundt ledd og på rumpeballene og blod i urin og feces. 
Andre symptomer kan inkl. ryggsmerter, blødende lepper, slimhinneblødninger, magesmerter, oppkast og petekkialt utslett. Senere, paralyse pga. cerebral blødning, og til slutt 
kan hemoragisk sjokk og død forekomme. Behandling: Ved lettere blødninger er det vanligvis tilstrekkelig å redusere ev. seponere dosen. Ved større blødninger gis langsom 
i.v. injeksjon av fytomenadion (vitamin K1). Ved alvorlige blødninger gis samtidig faktorkonsentrat. Tilførsel av vitamin K1 har effekt på INR i løpet av 4-6 timer. Blodtransfusjon 
av røde blodlegemer er aktuelt for å erstatte blodtapet, men ikke for å stanse blødning. Langtidsobservasjon er nødvendig pga. lang halveringstid. Se Giftinformasjonens 
anbefalinger B01A A03 side d. 
Egenskaper: Klassifisering: Vitamin K-antagonist. Foreligger som et racemat av enantiomerene (S) og (R). Virkningsmekanisme: Blokkerer leverens syntese av faktorene II, 
VII, IX og X. Blodets konsentrasjon av disse komponenter nedsettes og koagulasjonen hemmes. Full behandlingseffekt nås først etter 4-8 dager. Etter avsluttet behandling kan 
effekten vare inntil 10 dager. (S)-warfarin har ca. 2-5 ganger høyere antikoagulasjonsaktivitet enn (R)-enantiomeren. Absorpsjon: Absorberes fullstendig fra gastrointestinaltractus. 
Proteinbinding: 97-99%. Halveringstid: Racemisk warfarin ca. 40 timer (20-60 timer), (R)-formen 37-89 timer og (S)-formen 21-43 timer. Terapeutisk serumkonsentrasjon: 1-5 
μg/ml (0,003-0,015 mmol/liter). Metabolisme: I lever. (S)-warfarin metaboliseres hovedsakelig av CYP 2C9 og (R)-warfarin av CYP 1A og CYP 3A4. Pasienter med varianter av 
CYP 2C9 (polymorfisme) kan ha forhøyet risiko for økt antikoagulativ effekt og blødninger. Utskillelse: Via nyrene.
Oppbevaring og holdbarhet: Etter oppløsning har injeksjonspreparatet kort holdbarhet.
Pakninger: Pulver til injeksjonsvæske: 5 sett (hettegl. + amp.)Tabletter: 98 stk. (endose) 100 stk. (boks)
Pris per 18.05.2011
Refusjon: Se B01A A03, side f i Refusjonslisten.
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Effektiv beskyttelse mot 
hjerneslag ved atrieflimmer1)

1) 67 % risikoreduksjon ved atrieflimmer. Hart et al, Ann Intern Med 2007;146 : 857-867.
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Mekanismen for nye antikoagulasjons- 
midler sammenliknet med de eksisterende, 
i praksis dabigatran, apixaban, rivaroxaban 
og bivalirudin.
I 2012 feirer Marevan 50 år på det norske markedet. Hovedindikasjonene er langtidsprofylakse mot dyp 
venetrombose og lungeemboli, mot hjerneslag ved atrieflimmer, mot ventiltrombe ved kunstige hjerteklaffer 
og mot koronartrombe etter hjerteinfarkt. Nye midler med spesifikt angrepspunkt på koagulasjonsfaktorene 
IIa (trombin) eller Xa uten behov for kontroll er nå lansert. Virkningsmekanismene for disse beskrives her 
(Figur 1).

Harald Arnesen, Professor emeritus, Senter for klinisk hjerteforskning. Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Ulempene ved bruk av 
Marevan med behov for 
monitorering og påvirk-
ning av kosthold, alko-
hol og medikamenter, 
har gjort at det i lengre 
tid har vært forsket 
for å utvikle enklere 
prinsipper for langtids 
antikoagulasjon. 

I løpet av de siste årene har dette ført frem 
til 3 nye perorale medikamenter innen hjer-
temedisin, primært med godkjent indika-
sjon non-valvulær atrieflimmer med risiko 
for hjerneslag, men foreløpig uten refusjon. 
Disse medikamenter er også prøvet ut ved 
koronar hjertesykdom i tillegg til trombocytt-
hemmende behandling, uten at dette har 
ført til slik indikasjon per idag.

Prinsippene for de nye medikamentene er 
spesifikk hemning av henholdsvis trombin 
(koagulasjonsfaktor IIa), dabigatran etexilate 
(Pradaxa®), eller faktor Xa, apixaban (Eli-
quis®) og rivaroxaban (Xarelto®). 

Medikamentene har alle godkjent indikasjon 
med refusjon som tromboseprofylakse etter 
ortopedisk kirurgi (kneledds-og hofteprotese).  

I tillegg er en direkte trombinhemmer til 
injeksjon, bivalirudin (Angiox®) godkjent i 
behandlingen av akutte koronarsyndrom 
med stentimplantasjon.

Vi starter med warfarin: 

Warfarin (Marevan®) har etter introduk-
sjonen på det norske markedet i 1962 vært 
enerådende som langtids tromboseprofy-
lakse mot dyp venetrombose (DVT), lun-
geemboli (LE), hjerneslag ved atrieflimmer, 

ventiltrombose hos pasienter med kunstig 
hjerteventil og mot koronartrombose etter 
hjerteinfarkt hos egnede pasienter. 

Warfarin ble utviklet i kjølvannet av kunn-
skapsutviklingen innen koagulasjonssys-
temet i etterkrigstiden, der også norske 
forskere under ledelse av professor Paul 
Owren bidro vesentlig. Man ble oppmerk-
som på betydningen av vitamin K for synte-
sen av de koagulasjonsfaktorene som i dag 
betegnes med romertall II, VII, IX og X. 

Med betydelige individuelle ulikheter i 
responsen, ble det nødvendig å utvikle 
metoder for individuell dosekontroll, sam-
tidig som terapeutiske nivåer for de ulike 
indikasjoner ble dokumentert. Initialt hadde 
ulike land ulike kontrollmetoder, men fra 
cirka 1990 ble det innført en samstilling av 
forskjellige metoder omregnet til ”Interna-
tional Normalised Ratio” (INR), som i dag 
benyttes globalt. Enkelt sagt uttrykker INR 
koagulasjonstiden i blod eller plasma under 
standardiserte betingelser sammenliknet 
med en normal standardprøve, slik at INR 
på 2.0 betyr doblet koagulasjonstid, og INR 
på 3.0 betyr tredoblet koagulasjonstid i 
pasientens prøve. 

Det terapeutiske nivået for de ulike indika-
sjonene er etter hvert blitt godt definert. For 
eksempel skal pasienter med atrieflimmer 
ha INR mellom 2.0 og 3.0, gjerne tilsiktet 
2.5, mens pasienter med kunstig mitralventil 
skal ha INR på 2.5-3.5, gjerne tilsiktet 3.0. 
Blødningsfaren ved for stor dose inntrer 
ved INR på cirka ≥ 4.5, dersom ingen annen 
blødningsdisposisjon foreliger. 

INR vil falle ved inntak av større doser 
vitamin K, som for eksempel i broccolipai, 
mens INR kan øke ved større mengder 

alkohol. Visse medikamenter påvirker INR, 
slik at oppstart eller seponering av slike 
medikamenter må kontrolleres nøye med 
INR. Vanligvis er det hos stabile pasienter 
tilstrekkelig med INR-kontroll hver 4-6. uke, 
men oftere ved situasjoner som nevnt. 

Halveringstiden av warfarin i sirkulasjonen 
er cirka 24 timer, og dosering 1 g/døgn er 
tilstrekkelig for en jevn konsentrasjon. I 
terapeutisk nivå vil de nevnte koagulasjons-
faktorer være nedsatt til 15-25% av det 
normale, og seponering av medikamentet, 
eventuelt tilskudd av vitamin K under kon-
troll av INR, vil oftest kunne kontrollere situ-
asjonen dersom det påvises sterkt forhøyet 
INR eller opptrer blødning av betydning.

Ved blødning er seponering oftest tilstrekke-
lig, eventuelt tilskudd av vitamin K. Tilskudd 
av faktorkonsentrat kan bli nødvendig ved 
større blødninger. Egenmåling av INR har 
de senere år gjort Marevanbehandlingen 
sikrere, idet pasientene selv kontrollerer sitt 
doseringsbehov for Marevan. 

Man kjenner i dag genetiske årsaker til lavt 
Marevanbehov (”slow metabolisers”) eller 
høyt Marevanbehov (”rapid metabolisers”) 
for å oppnå teraputisk INR. Det gjelder poly-
morfismer i CYP 450 - og VKORC-systeme-
ne for omsetning av warfarin i leveren.

Nye perorale antikoagulantia
Dabigatran etexilat (Pradaxa®) er et 
syntetisk lavmolekylært ”peptidomimetic” 
som binder seg direkte og reversibelt til det 
katalytiske sted på trombin (faktor IIa). Det 
hemmer slik trombin direkte, uten behov for 
binding til antitrombin, slik som heparin kre-
ver for god effekt. Dabigatran etexilat er et 
”prodrug”, som raskt og fullstendig omdan-
nes til det aktive dabigatran ved esteraser. 

Harald Arnesen
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Kapselformuleringen inneholder en kjerne 
av tartarsyre for å lette absorbsjonen fra 
tarm, og tartarsyren har vært diskutert som 
årsak til bivirkning fra GI-traktus. 

Tid til maksimal hemning angis til 0.5-2 
timer etter oral administrasjon. Halverings-
tiden er angitt til 12-17 timer, blant annet 
avhengig av nyrefunksjonen, idet dabigatran 
elimineres uforandret, vesentlig via nyrene. 
Hos pasienter med kreatinin clearance 
<30ml/min og hos eldre >75 år anbefales 
redusert dosering, 110mg x 2 mot standard-
dosering på 150mg x 2 hos pasienter med 
atrieflimmer.

Det er angitt få medikamentinteraksjoner, 
men sammen med verapamil bør dosen 
av dabigatran halveres, og det bør ikke gis 
sammen med dronedarone (Multaq®), som 
øker effekten av dabigatran betydelig. Det 
kreves ingen laboratoriekontroll, og det er 
ingen vesentlige interaksjoner med kosthold 
eller øvrige medikamenter. 

Imidlertid eksisterer per i dag heller ingen 
pålitelig kontrollmetode, noe som kan være 
uheldig ved større blødninger eller behov 
for akutt kirurgi. Det finnes heller ingen 
spesifikk antidot, men aktivert protrombin-
kompleks eller rekombinant aktivert faktor 
VII har vært anbefalt.

Apixaban (Eliquis®) er en selektiv, re-
versibel direkte hemmer av faktor Xa som 
administreres oralt og maksimal plasmakon-
sentrasjon oppnås 3-4 timer etter inntak. 
Apixaban har en plasma-halveringstid på 
8-15 timer og har alltid vært utprøvet i 2 
daglige doser. Det metaboliseres i leveren 
via CYP3A4-avhengige og –uavhengige me-
kanismer, og cirka 25% utskilles uforandret 
via nyrene. 

Vanlig dosering til pasienter med atrie-
flimmer er 5mg x 2, mens pasienter med 
betydelig redusert nyrefunksjon (kreatinin 
clearance <30 ml/min), alder >80 år eller 
kroppsvekt <60kg anbefales halvert dose 
(2.5mg x 2). 

Ved samtidig bruk av CYP3A4 indukto-
rer (rifampicin, phenytoin,carbamazepin, 
phenobarbital) må pasientene følges nøye 
pga. nedsatt effekt av apixaban. Eventuelt 
doseøkning kan vurderes, men behandlin-
gen har ingen enkel kontrollmetode for ef-
fekt. Det anbefales ikke brukt hos pasienter 
som benytter CYP3A4 hemmere som azole 
antimykotika og HIV protease inhibitorer.

Ved spesiallaboratorier kan effekten 
kvantiteres ved å måle faktor Xa aktivitet. I 
likhet med dabigatran finnes ingen spesifikk 

antidot, men fordi påvirkningen foregår høyt 
oppe i koagulasjonssystemet, vil behandling 
med koagulasjonsfaktorer i friskt frosset 
plasma, protrombinkompleks konsentrat 
eller aktivert faktor VII, kunne reversere 
effekten. Dette er vist hos friske forsøksper-
soner, men ennå er det ukjent om det også 
begrenser apixaban-indusert blødning hos 
pasienter.

Rivaroxaban (Xarelto®) er en selek-
tiv, reversibel hemmer av faktor Xa som 
administreres oralt. Det oppnås maksimal 
sirkulerende konsentrasjon etter 1-4 timer. 
Biotilgjengeligheten øker etter fødeinntak så 
det anbefales å ta medikamentet sammen 
med mat. Halveringstiden i sirkulasjonen er 
angitt til 5-13 timer. Omtrent 1/3 utskilles 
renalt, mens 2/3 metaboliseres i lever ved 
CYP3A4-avhengig og –uavhengige meka-
nismer. Rivaroxaban er derfor ikke anbefalt 
til pasienter med kreatinin-clearance <15ml/
min, og vanlig dose bør evt. reduseres ved 
kreatinin-clearance 15-30ml/min. Det bør 
heller ikke gis til pasienter som behandles 
med sterke hemmere av CYP3A4 som azole 
antimykotika og HIV protease inhibitorer.

Kliniske forsøk hos pasienter med atrie- 
flimmer er gjennomført med en daglig dose, 
mens studier hos pasienter med akutte 
koronarsyndrom er gjennomført med  
2 daglige doser.

Som for apixaban kan effekten kvantiteres 
ved måling av faktor Xa-aktivitet i spesial-
laboratorier, mens det ikke finnes enklere 
laboratorietester tilgjengelig.

I likhet med apixaban finnes ingen spesi-
fikk antidot for rivaroxaban, men ved kjent 
overdosering eller større blødning kan 
effekten reverseres ved bruk av friskfrosset 

plasma, protrombinkompleks konsentrat 
eller aktivert faktor VII. Dokumentasjon på 
effektiv reduksjon av blødning er imidlertid 
sparsom. 

Bivalirudin (Angiox®) er et syntetisk peptid 
med 20 aminosyrer, og en reversibel direkte 
hemmer av trombin (faktor IIa) til intravenøs 
injeksjon. I tillegg hemmer det også fibrin-
bundet trombin i tromben. Medikamentet 
har en halveringstid på 25 min og nedbrytes 
ved en kombinasjon av levermetabolisme og 
annen proteolytisk nedbryting. Bare en liten 
del utskilles renalt. 

Effekten kan måles med aktivert protrom-
bintid (aPTT/Cephotest), og det finnes ingen 
spesifikk antidot.
Bivalirudin er indisert ved akutte koro-
narsyndrom som behandles med PCI og 
stentimplantasjon til erstatning for kom-
binasjonen av lavmolekylært heparin og 
GPIIb/IIIa- hemmer, fordi det er vist redusert 
forekomst av blødning sammenliknet med 
heparin i randomisert forsøk. I motset-
ning til de indirekte trombinhemmerne, 
som ufraksjonert heparin og lavmolekylært 
heparin, er altså dabigatran og bivalirudin 
direkte trombinhemmere og uavhengige av 
samvirke med antitrombin, derav navnet 
trombinhemmere �

Antikoagulasjons-
midler (gamle og 
nye).
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sikre enda bedre kliniske resultater.
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Antitrombotisk behandling ved 
kronisk koronarsykdom
Nytten av antitrombotisk behandling ved koronarsykdom må ses i sammenheng med den 
absolutte risikoen for iskemiske hendelser vurdert opp mot risikoen for alvorlige blødninger. 
I prinsippet øker blødningsrisikoen ved enhver bruk av antitrombotiske medikamenter. 
Kombinasjon av flere ulike antitrombotiske prinsipper, intensitet av behandlingen og varighet 
av behandlingen påvirker blødningsrisikoen. 

Jan Eritsland, overlege dr.med., Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål og 
Bjørn Bendz, overlege dr.med., Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet 

Kronisk stabil koronarsykdom
Ved kronisk stabil koronarsykdom 
er risikoen for iskemiske hendelser 
relativt lav, men vil variere i henhold 
til individuell risikoprofil. Platehem-
mer anbefales profylaktisk til alle, 
og lavdose acetylsalicylsyre (ASA), 
75-100 mg x 1 er førstevalget. Ved 
intoleranse for ASA kan klopidogrel 
75 mg x 1 benyttes som alternativ 
(1). Hos pasienter med behov for 
oral antikoagulasjonsbehandling, 
for eksempel ved atrieflimmer, vil 
denne alene kunne være tilstrekkelig 
antitrombotisk behandling. 

Elektiv revaskularisering
Etter elektiv PCI med vanlig metall-
stent anbefales dobbel platehem-
mende behandling med ASA og 
klopidogrel i 4 uker, deretter ASA i 
monoterapi. Individuelle karakteris-
tika kan tilsi at noen pasienter, etter 
operatørens vurdering, vil anbefales 
klopidogrelbehandling utover 4 uker, 
eventuelt inntil 1 år. Etter implan-
tasjon av medikamentavgivende 
stent bør dobbel platehemmende 
behandling gis i minst 6 måneder, 
helst i 12 måneder (2). Etter koronar 
bypasskirurgi er ASA-behandling på 
ubestemt tid førstevalg, eventuelt kan 
klopidogrel gis ved ASA-intoleranse. 
Pasienter som trenger oral antikoa-
gulasjonsbehandling, kan bruke dette 
i monoterapi etter bypasskirurgi (3). 

Platehemmere og akutt  
koronarsyndrom (AKS)
Platehemmere ved akutt koronar-
sykdom er omtalt i egen artikkel 
(se side 13). Både blodplatene og 
koagulasjonssystemet er aktivert 
ved AKS (se figur 1), og det er vist 
at en slik aktivering kan måles i lang 
tid etter akuttstadiet. I henhold til 

gjeldende retningslinjer blir mange av 
disse pasientene henvist til koronar 
angiografi og revaskulariserende 
behandling akutt. Dobbel platehem-
mende behandling med ASA og 
ADP-reseptorhemmer reduserer 
forekomsten av iskemiske hendelser 
det første året etter AKS (4). Dersom 
det ikke foreligger grunner som taler 
imot bruk av de nyere ADP-reseptor-
hemmerne prasugrel eller ticagrelor, 
anbefales nå disse fremfor klopido-
grel (5). Dobbel platehemmende be-
handling anbefales i utgangspunktet i 
12 måneder, men individuelle forhold 
kan tilsi kortere behandlingstid, for 
eksempel der blødningsrisikoen 
anses høy. Dersom det ikke er egen 
indikasjon for langvarig antikoagu-
lasjonsbehandling, gis denne bare i 
akuttstadiet. 

Oral antikoagulasjonsbehandling
Kanskje 5-10% av pasienter med 
koronarsykdom vil ha indikasjon 
for langvarig antikoagulasjons-
behandling, de fleste på grunn av 

atrieflimmer, men noen har mekanisk 
klaffeprotese eller trombo-embolisk 
sykdom som grunn for slik behand-
ling. Etter AKS eller etter elektiv PCI 
vil det også være sterk indikasjon for 
dobbel platehemmende behandling 
en viss tid. Slik trippel antitrombotisk 
behandling øker risikoen for alvorlige 
blødninger (6), men en stenttrom-
bose er en potensielt svært alvorlig 
hendelse med en mortalitetsrisiko 
kanskje over 30%. Ulike hensyn må 
derfor veies opp mot hverandre og 
det tilstrebes en behandlingstid med 
3 antitrombotiske prinsipper (ASA, 
klopidogrel, warfarin) som er så kort 
som forsvarlig. Det stiller krav til god 
INR-kontroll, der et mål for INR 2,3 
(2,0-2,5) tilstrebes. Dersom pasienten 
har mekanisk klaffeprotese i mitral-
posisjon, er INR-målet 2,7 (2,5-3,0). 

Anbefalinger om trippel antitrombo-
tisk behandling bygger på registerda-
ta og skjønn. Vi har ingen randomi-
serte studier som kan veilede, for 
eksempel når det gjelder varighet 

Jan Eritsland

Figur 1: Samspill mellom blodplater og koagulasjonssystem ved dannelsen av 
plate-fibrin-trombe
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av behandlingen. På denne bakgrunnen har vi ved OUS an-
befalt følgende strategi. Elektiv stenting (vanlig metallstent): 
Trippelbehandling i 4 uker. Etter AKS og stenting (vanlig 
metallstent): Trippelbehandling i 1-3 måneder, etter klinisk 
vurdering av blødningsrisiko. Etter enhver implantasjon av 
medikamentavgivende stent (bør om mulig unngås hos pa-
sienter som trenger oral antikoagulasjon): Trippelbehandling 
i 6-12 måneder. Resten av det første året anbefales til alle 
grupper ASA + warfarin (samme INR-nivå). Nylig er det rap-
portert data fra en studie (foreløpig upublisert), der pasienter 
(n = 573) med behov for langvarig peroral antikoagulasjons-
behandling ble randomisert til platehemmende behandling, 
enten med ASA + klopidogrel eller klopidogrel alene, etter at 
det var utført stenting. Det viste seg at pasientene som fikk 
antikoagulasjon + klopidogrel, hadde færre blødninger og 
også mindre forekomst av trombotiske hendelser sammenlig-
net med pasientene som fikk trippel antitrombotisk behand-
ling. Resultatene kan få betydning for våre anbefalinger til 
denne pasientgruppen. 

Etter 12 måneder vil mange eksperter anbefale antikoagu-
lasjon alene, fordi man anser koronare stenter og lesjoner 
som re-endotelialisert og at det derfor er mindre behov for 
platehemming. Vi har imidlertid registrert tilfeller av meget 
sene stenttromboser og anbefaler derfor kombinasjonen ASA 
+ warfarin på ubestemt tid til pasienter som er stabile i INR-
nivå og som ikke anses å ha høy blødningsrisiko. 

Nyere prinsipper i kombinasjoner
I TRITON-TIMI 38 og PLATO, der henholdsvis prasugrel og 
ticagrelor ble testet mot klopidogrel under og etter AKS, 
ble pasienter med behov for oral antikoagulasjon eksklu-
dert fra deltagelse. Det foreligger derfor ikke gode data på 
blødningsrisiko ved trippel antitrombotisk behandling som 
inkluderer disse nyere platehemmerne. Ved trippelbehand-
ling anbefales derfor fortsatt klopidogrel, der vi i alle fall har 
observasjonelle data å støtte oss til. Vi har heller ikke nok 
data på antikoagulasjonsbehandling med nye koagulasjons-
hemmere i denne sammenheng, så her anbefales fortsatt 
warfarin. 

Nye koagulasjonshemmere ved kronisk koronarsykdom
Rasjonalet for også å hemme koagulasjonen, ikke bare 
blodplatene, i tiden etter AKS er godt. Aktivering av koa-
gulasjonssystemet er påvist mange måneder etter AKS (7). 
Meta-analyser av studier som har undersøkt effekten av å 
legge til warfarin på toppen av ASA etter AKS, viser at dette 
gir en signifikant reduksjon av iskemiske endepunkter, men 
på bekostning av en risikoøkning med en faktor på cirka 2,5 
for alvorlige blødninger (8,9). Disse studiene ble utført før 
PCI-behandling ble vanlig i denne pasientgruppen og før 
ADP-reseptorhemmere ble benyttet.

Den perorale trombinhemmeren ximelagatran ble undersøkt 
i en placebokontrollert studie som sekundærprofylakse etter 
hjerteinfarkt, på toppen av ASA. Ximelagatran ga en signifi-
kant reduksjon av kombinerte iskemiske endepunkter i løpet 
av 6 måneder, uten signifikant økning av alvorlige blødninger 
(10). Preparatet ble imidlertid senere skrinlagt på grunn av 
alvorlige levertoksiske bivirkninger. 

Vi introduserer 
HemoCue® HbA1c 501

 Enkel 

 Pålitelig 

 Sikker

HemoCue® har over 30 år vært ledende 
innen Point of Care medisinsk diagnostikk. 
Vi spesialiserer oss på å gi helsepersonell 
tester som gir hurtige resultater, med samme 
presisjon som på en sentral klinisk lab.

Utviklet for å passe dine 
arbeidsrutiner
HemoCue® HbA1c 501 er et helautomatisk  
point-of-care system som er enkelt å bruke. Hvert 
element – alt fra  størrelsen på instrumentet  til 
lagring og håndtering av kassetten –er tenkt på for 
å gjøre dine arbeidsrutiner enklest mulig.

Systemet er nøye utprøvd, i tråd med HemoCues 
prinsipper. Det har innebygget automatisk selvtest 
og kalibrering, og du kan stole på å få riktig svar til 
riktig tid – hver gang. 

For mer informasjon om HemoCue® HbA1c 
501, scanne QR-koden med din smarttelefon 
eller besøk hemocue.com

Ta kontakt på tlf 23 37 16 00 for mer informasjon eller et møte.
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Nå foreligger nyere perorale koagu-
lasjonshemmere, både den direkte 
trombinhemmeren dabigatran og 
faktor Xa-hemmerne rivaroxaban, 
apixaban og darexaban, sistnevnte 
ikke registrert i Norge. Disse har vært 
utprøvd som langtidsbehandling 
etter AKS, der pasientene i utgangs-
punktet har stått på ASA og en stor 
andel også på klopidogrel. I alt 4 fase 
II-studier (med forskjellige dose-
ringsregimer) er publisert (11-14). 
Hovedendepunktet i disse studiene 
har vært forekomst av alvorlige blød-
ninger, de har ikke vært dimensjonert 
for å kunne avdekke eventuell effekt 
på iskemiske endepunkter. Som det 
kunne forventes, økte hyppigheten 
av alvorlige blødninger med tillegg 
av koagulasjonshemmer i alle disse 
studiene.  

Man har valgt å gå videre til fase III-
studier med 2 av prinsippene. 

I APPRAISE II-studien ble apixaban 
5 mg x 2 undersøkt mot placebo hos 
høy-risiko pasienter etter AKS (15). 
Studien ble stoppet etter inklusjon av 
7.392 av planlagt 10.800 pasienter på 
grunn av økt forekomst av alvorlige 
blødninger, samtidig som det ikke 
var holdepunkter for noen effekt på 
iskemiske hendelser etter cirka 8 
måneders oppfølging. 

I ATLAS ACS 2-TIMI 51 ble 15.526 
pasienter, som var stabile etter 

gjennomgått ACS, behandlet med 2 
ulike doser rivaroxaban, 2,5 mg x 2 
eller 5 mg x 2, mot placebo og fulgt 
opp i gjennomsnitt 13 måneder (16). 
Nesten alle pasienter (99%) fikk ASA 
og 93% fikk ADP-reseptorhemmer 
(klopidogrel eller ticlopidin) i bunnen. 
Her kunne man påvise en signifikant 
reduksjon på kombinert iskemisk 
endepunkt (kardiovaskulær død, 
hjerteinfarkt eller hjerneslag), 8,9% 
vs. 10,7%, en reduksjon på 16%, 
men på bekostning av økt forekomst 
av alvorlige blødninger (2,1% vs. 
0,6%). Begge dosene reduserte 
iskemiske endepunkter, og det viste 
seg at laveste dose også reduserte 
mortalitet signifikant, mens høyeste 
dose reduserte forekomst av hjerte-
infarkt signifikant. Man kunne ikke 
påvise at det var forskjellig hyppighet 
av blødninger i de 2 dosegruppene.

Det er altså så langt noe sprikende 
data hva angår nytten av å legge til 
en av de nyere koagulasjonshemmer-
ne på toppen av dagens anbefalte 
behandling med dobbel platehem-
ming til pasienter i den kroniske fasen 
etter AKS. Det synes klart at risikoen 
for alvorlig blødning med dette regi-
met øker med en faktor på 2-4, og så 
langt synes gevinsten på iskemiske 
endepunkter å være relativt beskje-
den. Noe forskjellige studiepopula-
sjoner når det gjelder risiko, både for 
iskemiske hendelser og blødninger 
og forskjeller i intensitet av antikoa-

gulasjon (basert på doseangivel-
ser) kan kanskje forklare de ulike 
studieresultatene. Det kan tenkes at 
en lavgradig koagulasjonshemming 
på toppen av dobbel platehemming 
til disse pasientene kan ha mest for 
seg, men da kun til høyrisikopasi-
enter og med lav risiko for blødning. 
Dessverre er risikofaktorene for iske-
miske hendelser og alvorlig blødning 
i stor grad de samme. På generelt 
grunnlag kan langtidsbehandling 
med dobbel platehemming kombinert 
med de nyere koagulasjonshem-
merne (les: rivaroxaban) foreløpig 
ikke anbefales etter AKS �
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Figur 2: Trombotisk lesjon med tegn til perifer embolisering i høyre koronarar-
terie hos pasient med akutt koronarsyndrom.
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Dokumentasjon for klinisk anvendelse  
av nye perorale antikoagulasjonsmidler  
ved venøs trombose
Forskningsleder, professor Per Morten Sandset, Avdeling for blodsykdommer og Institutt for indremedisinsk forskning (B1.4032), Oslo universitetssykehus.

Hvert år utvikler minst 5-6000 men-
nesker i Norge symptomatisk venøs 
trombose, som tilsvarer en årlig insi-
dens på minst 1 per 1000 år [1]. Om 
lag 2/3 er dyp venetrombose (DVT) 
– oftest i underekstremitetene – og 
1/3 er lungeembolisme (LE) med eller 
uten symptomatisk DVT. Hos pasien-
ter med DVT i underekstremitetene 
kan det påvises asymptomatisk LE 
hos minst halvparten av pasien-
tene. Venøs trombose kan komme 
spontant uten påvisbare utløsende 
årsaker (idiopatisk trombose), som 
følge av annen sykdom (for eksempel 
infeksjon og inflammasjon) eller etter 
intervensjon (for eksempel operasjon 
og ortose).

Venøs trombose er en potensielt 
alvorlig tilstand på kort og lang sikt. 
Det naturlige forløpet av ubehandlet 
symptomatisk DVT er ikke godt kjent. 
En randomisert studie på LE viste at 
1/4 av ubehandlete pasienter utviklet 
fatal LE og 1/4 ikke-fatal LE [2]. Det 
er antatt at den umiddelbare døde-

ligheten ved venøs trombose er om 
lag 1-2%. Hovedproblemet på sikt er 
fare for residiv, utvikling av posttrom-
botisk syndrom (PTS) og pulmonal 
hypertensjon. 

PTS oppstår som følge av venøs 
okklusjon og klaffedestruksjon, 
som fører til venøs hypertensjon og 
sekundære inflammatoriske forand-
ringer. Tilstanden utvikles langsomt 
og kan tidligst vurderes 2 år etter den 
akutte trombosen, og karakteriseres 
i varierende grad av smerter, hevelse, 
hudforandringer og i verste fall 
sårdannelse. Kliniske studier har vist 
at om lag halvparten av alle pasienter 
med DVT utvikler en viss grad av PTS 
[3,4], men dette kan delvis forebyg-
ges ved bruk av klasse II elastiske 
kompresjonsstrømper [5]. Post-
trombotisk pulmonal hypertensjon er 
en alvorlig tilstand som utvikles hos 
2-4% av pasienter etter gjennomgått 
LE [6].

Fra midten på 1980-tallet er det 
gjennomført en rekke randomiserte 
og kontrollerte kliniske studier på 
medikamentell behandling av akutt 
DVT og/eller LE. Hovedendepunk-
tet i disse studiene har vært klinisk 
residiv av venøs trombose konfirmert 
med radiologisk diagnostikk under 
behandlingen. Dette har gjort det 
mulig å gjennomføre store randomi-
serte studier, men studiene har i liten 
grad gitt svar på om behandlingen 
er effektiv mot utvikling av PTS og 
posttrombotisk pulmonal hyperten-
sjon. På 1990-tallet ble effekten av 
subkutant lavmolekylært heparin 
dosert etter vekt og uten monitore-
ring sammenliknet med intravenøs 
ufraksjonert heparin dosejustert etter 
monitorering av aktivert partiell trom-
boplastintid (APTT). Behandlingen bli 
gitt i 5-10 dager etterfulgt av warfarin 
i 6 uker opp til 24 måneder [7]. Disse 
studiene viste at risikoen for residiv 

var i størrelsesorden 2-3% under be-
handlingen. Etter avsluttet behand-
ling avhenger risikoen for residiv i 
stor grad av om det har vært en idio-
patisk trombose der residivrisikoen 
er 5-15% per år eller om trombosen 
er en følge av en påvisbar risikofak-
tor der residivrisikoen er <5% per 
år. Arvelige disponerende faktorer 
(«trombofili») har fått stor oppmerk-
somhet, men har vist seg å ha mindre 
betydning.  Studiene har vist at 
risikoen for residiv etter seponering 
av antikoagulasjon ikke reduseres 
ved å forlenge behandlingen utover 3 
måneder. Av denne grunn anbefales 
det å gjøre en vurdering av alle pasi-
enter med idiopatisk trombose etter 
3 måneder, og eventuelt forlenge 
behandlingen hos pasienter med 
særlig høy risiko for residiv og/eller 
liten blødningsrisiko, og å seponere 
hos pasienter med liten residivrisiko 
og/eller høy blødningsrisiko.

På begynnelsen av 2000-tallet ble 
det gjennomført store studier på 
effekten av ximelagatran, som var 
en ny peroral trombinhemmer som 
kunne gis en eller to ganger daglig 
og som ikke krevde monitorering. 
Utprøvingsprogrammet for ximela-
gatran har senere vært modell for 
utprøving av alle etterfølgende nye 
perorale antikoagulantia (NOAK). 
Dessverre viste utprøvingen at 5-10% 
av pasientene utviklet forhøyede 
leverenzymer, og medikamentet 
ble derfor trukket fra markedet selv 
om det hadde minst like god klinisk 
effekt som etablert behandling med 
heparin/warfarin. På venesiden viste 
en stor randomisert studie at xime-
lagatran var minst like effektivt som 
initial behandling med lavmolekylært 
heparin etterfulgt av warfarin hos 
pasienter med akutt DVT og/eller LE 
[8]. Imidlertid var det i denne studien 
et mulig signal om flere residiv initialt 
i forbindelse med den hyperakutte 

Per Morten Sandset

Bilde 1. DVT forekommer hyppig med 
et potensielt alvorlig forløp (bilde fra 
Wikipedia).
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fasen. Med de etterfølgende NOAK 
har en derfor valgt enten å gi en 
høyere dose av medikamentet initialt 
eller å gi lavmolekylært heparin i den 
hyperakutte fasen. Ximelagatran ble 
også prøvet ut i en placebokontrollert 
studie som langtidsprofylakse mot 
residiv etter avsluttet antikoagula-
sjonsbehandling. Denne studien viste 
at ximelagatran dramatisk reduserte 
risikoen for residiv, med kun en mar-
ginal økt blødningsrisiko [9].

For dabigatran (Pradaxa®) og 
rivaroksaban (Xarelto®) er den 
kliniske utprøvingen på indikasjonen 
DVT og LE i hovedsak gjennomført, 
mens det for apiksaban og edoksa-
ban er pågående studier. Ettersom 
den etablerte behandlingen med 
lavmolekylært heparin og warfarin 
allerede er meget effektiv, har alle 
studiene vært laget med tanke på å 
vise at det nye medikamentet ikke 
er dårligere («non-inferior») enn den 
etablerte behandlingen. Medio 2012 
er det foreløpig bare rivaroksaban 
som har fått markedsføringstillatelse 
på indikasjonen behandling av akutt 
DVT og langtidsprofylakse etter DVT 
og LE, og det er søkt om markedsfø-
ringstillatelse også for behandling av 
akutt LE.

Rivaroksaban - status for  
utprøving ved DVT og LE
Ved utprøvingen av faktor Xa hem-
meren rivaroksaban valgte en på 
grunn av signalene fra ximelagatran-
studiene om mulig økt residivrisiko 
i den hyperakutte fasen [8] å gi en 
høyere dose rivaroksaban, 15 mg to 
ganger daglig, de første 3 ukene, og 
deretter redusere til 20 mg én gang 
daglig, i totalt 3-12 måneder avhengig 
av risikofaktorer. 

Utprøvingen omfattet én studie på 
akutt DVT (Einstein DVT studien) 
og én studie på akutt LE med eller 
uten symptomatisk DVT (Einstein PE 
studien). Begge studiene ble gjen-
nomført åpent, dvs uten blinding for 
medikamentallokering. I Einstein DVT 
studien [10] ble det randomisert 3449 
pasienter; 1731 til rivaroksaban og 
1718 til enoksaparin/warfarin. Resul-
tatene viste at rivaroksaban ikke var 
dårligere («non-inferior») sammenlik-
net med enoksaparin/ warfarin med 
henholdsvis 2.1% og 3.0% residiv 

under behandlingen («hazard ratio» 
[HR] 0.68 med 95% konfidensinter-
vall [KI] 0.44-1.04) og med identisk 
blødningsrisiko. I Einstein PE studien 
[11] ble det randomisert 4832 pasien-
ter; 2420 til rivaroksaban og 2413 til 
enoksaparin/warfarin. Også i denne 
studien var det «non-inferiority» med 
2.1% residiv på rivaroksaban og 
1.8% på enoksaparin/warfarin (HR 
1.12 med 95% KI 0.75-1.68). I denne 
studien var det statistisk signifikant 
færre alvorlige («major») blødninger 
på rivaroksaban (1.1% versus 2.2%, 
HR 0.49 med 95% KI 0.31-0.79). 

Rivaroksaban er også prøvet ut 
som sekundærprofylakse etter 3-12 
måneders behandling for akutt DVT 
eller LE. I denne placebokontrollerte 
studien (Einstein Extention studien) 
ble det randomisert 1196 pasienter; 
602 pasienter til rivaroksaban og 594 
pasienter til placebo i ytterligere 6-12 
måneder. Resultatene viste en dra-
matisk reduksjon i residiv fra 7.1% på 
placebo til 1.3% på rivaroksaban (HR 
0.18 med 95% KI 0.09-0.39) som er 
forenlig med 82% reduksjon i risiko 
for residiv. Det var statistisk sett ikke 
økt blødningsrisiko (0 versus 4 pasi-
enter med alvorlig blødning).

Dabigatran - status for utprøving 
ved DVT og LE
Ved utprøvingen av trombinhemme-
ren dabigatran valgte en på bakgrunn 
av erfaringene med ximelagatran å gi 
alle pasientene lavmolekylært hepa-
rin (enoksaparin) i den hyperakutte 
fasen. Pasientene ble så randomi-

sert til videre behandling med enten 
dabigatran 150 mg to ganger daglig 
eller warfarin i en dobbelt blindet 
utprøving. 

Det er gjennomført to uavhengige 
studier med likt forsøksopplegg, og 
som har omfattet både pasienter 
med akutt DVT og akutt LE. I den 
første studien (Re-Cover) [12] ble det 
randomisert totalt 2359 pasienter; 
1273 til dabigatran og 1266 til war-
farin. Studien viste at dabigatran var 
«non-inferior» med 2.4% residiv på 
dabigatran mot 2.1% på warfarin (HR 
1.10 med 95% KI 0.65-1.84). Risiko 
for alvorlig blødning var tilnærmet lik 
i de to gruppene. I den andre studien 
Recover II, som randomiserte totalt 
2568 pasienter, oppnådde man 
tilsvarende resultater, men studien er 
foreløpig kun publisert som abstract 
[13]. 

Også dabigatran er prøvet ut som 
sekundærprofylakse etter ordinær 
behandling for akutt DVT og LE. Re-
sultatene er foreløpig bare publisert 
som abstracts. I den ene studien 
(Resonate) ble effekten av dabiga-
tran 150 mg to ganger daglig prøvet 
ut mot placebo [14], og 0.4% av 
dabigatran pasientene mot 5.6% av 
placebo pasientene fikk residiv. I den 
andre studien (Remedy) ble dabiga-
tran 150 mg to ganger daglig prøvet 
ut mot warfarin i en dobbelt-blindet 
utprøving hos nesten 3000 pasienter 
med høy risiko for residiv [15]. Her 
fikk 1.8% av dabigatran pasientene 
mot 1.3% av warfarinpasientene 

Bilde 2. Sadelemboli. Sykdommen har høy mortalitet (bilde fra Wikipedia).
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residiv som oppfylte «non-inferior» 
kriteriene. Det var imidlertid i denne 
studien signifikant flere pasienter på 
dabigatran som utviklet akutt koronar 
syndrom under behandling.

Apiksaban og edoksaban  
- status for utprøving
De to faktor Xa hemmerne apiksaban 
(Eliquis®) og edoksaban gjennomgår 
for tiden et omfattende utprøvings-
program hos pasienter med akutt 
DVT og/eller LE. For apiksaban er en 
studie på sekundærprofylakse etter 
venøs trombose under avslutning.

Oppsummering
Rivaroksaban har i kliniske studier 
vist seg å være minst like effektivt og 
sikkert som etablert behandling med 
lavmolekylært heparin og warfarin 
ved behandling av akutt DVT og LE. 
Behandlingen kan starte umiddelbart 
uten initial bruk av lavmolekylært 
heparin. Behandling med rivarok-
saban 15 mg to ganger daglig i 3 
uker, deretter 20 mg en gang daglig 
har fått markedsføringstillatelse i 
Europa og i Norge, og det forventes 
at rivaroksaban også vil få tilsvarende 
tillatelse for indikasjonen LE i nær 
fremtid. Rivaroksaban har i én klinisk 
studie vist mer enn 80% risikoreduk-
sjon for residiv etter gjennomført 
akutt behandling for DVT og LE og 
har også fått markedsføringstillatelse 

på denne indikasjonen. Behandlingen 
er foreløpig ikke godkjent under blå-
reseptordningen, men det er mulig å 
søke om individuell refusjon hos pasi-
enter som av ulike grunner ikke kan 
gjennomføre warfarin-behandling. 
Rivaroksaban er vesentlig billigere 
enn tilsvarende behandling med lav-
molekylært heparin, og rivaroksaban 
bør derfor være første valg hos pasi-
enter hvor slik alternativ behandling 
til warfarin er aktuell.

For dabigatran er det gjennomført 
et tilsvarende utprøvingsprogram, 
men resultatene er foreløpig delvis 
kun publisert i abstract form. Det er 
derfor uavklarte spørsmål knyttet til 
behandlingen, og det er medio 2012 
fortsatt ikke søkt om markedsførings-
tillatelse for akutt behandling eller 
sekundærprofylakse etter DVT og LE 
(personlig meddelelse fra Boehringer 
Ingelheim, Norge).

Apiksaban og edoksaban gjennom-
går for tiden omfattende utprøvings-
programmer og medikamentene er 
foreløpig ikke aktuelle på de oven-
nevnte indikasjonene �

Det er en kjent sak at mange pasienters 
blodtrykk stiger bare ved tanken på legebesøk, 
undersøkelse, venteværelse og hvite frakker. 
I tillegg finnes mange feilkilder i forbindelse med 
måling av blodtrykk. (1) 
Feil på måleutstyret, mangelfull kalibrering, slitasje, feil 

deflasjonshastighet, unøyaktige avlesninger, trykk- 

mansjetter i feil størrelse og resultater basert på kun én 

måling, er noen. Og selv om det er bred enighet om at 

hypertension ikke kun kan defineres ut ifra tallverdier fra 

en blodtrykksmåling, så kan ukorrekte målinger gi 

pasienten unødige bekymringer og utførende lege feil 

beslutningsgrunnlag for diagnose. 

Enimed kan tilby høykvalitets diagnostisk utstyr for 

nøyaktig (2) og effektiv måling av blodtrykk. 

Ustyret er produsert av det kanadiske Bp TRU Medical 
Devices Inc. Selskapet har lang erfaring med å utvikle 

og produsere medisinsk utstyr som sikrer nøyaktighet 

og korrekte målinger, forbedrer pasientens trygghet og 

effektiviserer pasientbehandlingen. 

Når gjennomsnittet er det som teller.
Bp TRU-apparatet er en automatisk, non-invasive 

blodtrykksmåler - portabel og kompakt i størrelse.  

Den unike metoden baseres på etablering av en adekvat 

gjennomsnittsverdi for diastolisk og systolisk trykk, 

gjennom 6 målinger i sekvens, der første måling alltid 

strykes fra gjennomsnittsmålingen.

Med apparatet kan blodtrykket måles automatisk (3) 

og uten lege tilstede under målingen, slik at den såkalte 

”white coat” -effekten reduseres. (4) (5)

Apparatet kommer med 3 ulike mansjettstørrelser.  

Alle data blir presentert direkte på en kompakt 

dataskjerm, og denne har USB-port for elektronisk 

overføring av data til pasientfiler.

Apparatet er tatt i bruk av norske medisinske poliklinik-

ker, spesialistpraksiser og allmennleger. 

Ta kontakt for referanser og informasjon om utstyret.

Apparatet kan bestilles kostnadsfritt for prøve i 14 dager. 

Et produkt og en metode som sikrer korrekt måling av blodtrykk.

Postadresse: Boks 62, 1488 Hakadal. Besøksadresse: Rauerskauveien 518, Nittedal. Telefon, (+47) 67 07 91 80, Fax: (+47) 67 07 91 81.
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Det er en kjent sak at mange pasienters 
blodtrykk stiger bare ved tanken på legebesøk, 
undersøkelse, venteværelse og hvite frakker. 
I tillegg finnes mange feilkilder i forbindelse med 
måling av blodtrykk. (1) 
Feil på måleutstyret, mangelfull kalibrering, slitasje, feil 

deflasjonshastighet, unøyaktige avlesninger, trykk- 

mansjetter i feil størrelse og resultater basert på kun én 

måling, er noen. Og selv om det er bred enighet om at 

hypertension ikke kun kan defineres ut ifra tallverdier fra 

en blodtrykksmåling, så kan ukorrekte målinger gi 

pasienten unødige bekymringer og utførende lege feil 

beslutningsgrunnlag for diagnose. 

Enimed kan tilby høykvalitets diagnostisk utstyr for 

nøyaktig (2) og effektiv måling av blodtrykk. 

Ustyret er produsert av det kanadiske Bp TRU Medical 
Devices Inc. Selskapet har lang erfaring med å utvikle 

og produsere medisinsk utstyr som sikrer nøyaktighet 

og korrekte målinger, forbedrer pasientens trygghet og 

effektiviserer pasientbehandlingen. 

Når gjennomsnittet er det som teller.
Bp TRU-apparatet er en automatisk, non-invasive 

blodtrykksmåler - portabel og kompakt i størrelse.  

Den unike metoden baseres på etablering av en adekvat 

gjennomsnittsverdi for diastolisk og systolisk trykk, 

gjennom 6 målinger i sekvens, der første måling alltid 

strykes fra gjennomsnittsmålingen.

Med apparatet kan blodtrykket måles automatisk (3) 

og uten lege tilstede under målingen, slik at den såkalte 

”white coat” -effekten reduseres. (4) (5)

Apparatet kommer med 3 ulike mansjettstørrelser.  

Alle data blir presentert direkte på en kompakt 

dataskjerm, og denne har USB-port for elektronisk 

overføring av data til pasientfiler.

Apparatet er tatt i bruk av norske medisinske poliklinik-

ker, spesialistpraksiser og allmennleger. 

Ta kontakt for referanser og informasjon om utstyret.

Apparatet kan bestilles kostnadsfritt for prøve i 14 dager. 

Et produkt og en metode som sikrer korrekt måling av blodtrykk.

Postadresse: Boks 62, 1488 Hakadal. Besøksadresse: Rauerskauveien 518, Nittedal. Telefon, (+47) 67 07 91 80, Fax: (+47) 67 07 91 81.
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Dokumentasjon for klinisk anvendelse 
av nye antikoagulasjonsmidler ved 
atrieflimmer
Atrieflimmer er assosiert med økt risiko for tromboemboliske komplikasjoner. De nye 
orale antikoagulasjonsmidlene (dabigatran, rivaroxaban og apixaban), uten behov for 
monitorering, har vist bedre klinisk effekt og mindre alvorlige blødningskomplikasjoner 
sammenlignet med dårlig gjennomført warfarinbehandling. Det er ikke holdepunkter for 
behandlingsgevinst sammenlignet med en godt gjennomført warfarinbehandling slik det 
tilbys i Norge. Usikkerhet om klinisk effekt og sikkerhet utenfor kliniske studier gjør det 
ønskelig med gradvis innføring og nøye overvåking. 

John-Bjarne Hansen, Prof. dr.med., Hematologisk forskningsgruppe, Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge. 

Risiko for tromboemboliske  
komplikasjoner ved atrieflimmer
Atrieflimmer er en vanlig tilstand med 
alvorlige komplikasjoner. Insidensen 
øker med alderen. Om lag 10 % av 
befolkningen over 75 år har atrieflim-
mer, og det er anslått at 25 % av 
40-åringene vil utvikle atrieflimmer 
i løpet av livet (1). Forekomsten av 
iskemisk hjerneslag er generelt om 
lag 5 % blant personer med atrieflim-
mer (2). 

Det er utviklet flere skåringssystemer 
for å predikere risikoen for hjerne-
slag. CHADS2 er det mest validerte 
skåringssystemet, der det gis 1 
poeng hver for tilstedeværelse av 
hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥ 75 
år, og diabetes mellitus, mens tidli-
gere slag eller transitorisk iskemisk 
atakk (TIA) gir 2 poeng (3) (tabell 1). 

Den årlige risikoen for ikke-fatale slag 
er beregnet til å være 0,8 %, 2,2 %, 
4,5 % og 9,6 % ved CHADS2 skår på 
henholdsvis 0, 1, 2 og 3-6 (4) (tabell 
2). De nye internasjonale retnings-
linjene (American College of Chest 
Physicians (ACCP) 2012) (4) anbe-
faler bruk av CHADS2 for å evaluere 
risiko for hjerneslag ved atrieflimmer 
framfor andre skåringssystemer som 
CHA2DS2-VASc. Den er minst like god 
til å predikere risiko, enklere i bruk og 
bedre validert.

Effekt av warfarinbehandling  
ved atrieflimmer
De siste 20-30 årene har det blitt lagt 
ned betydelig innsats for å evalu-
ere effekten av ulike antitrombotiske 
behandlingsregimer ved atrieflimmer. 
Det er gjennomført 5 primærprofy-
laktiske (førstegangs) studier og 1 
sekundærprofylaktisk (residiv) studie 
som har sammenlignet effekten av 
warfarin med placebo (5). I en metaa-
nalyse viste man at warfarinbehand-
ling gav en absolutt risikoreduksjon 
per år på 2,7 % og 8,4% for alle typer 
hjerneslag ved henholdsvis primær- 
og sekundær forebygging. Det betyr 
at man årlig vil spare 27 hjerneslag 
per 1000 behandlede pasienter 
med atrieflimmer uten tidligere slag 
eller TIA, og 84 hjerneslag per 1000 
behandlede pasienter med atrieflim-
mer som tidligere har hatt slag eller 
TIA. Warfarinbehandling gir også en 
relativ risikoreduksjon til fordel for 
warfarin sammenliknet med acetylsa-
lisylsyre (ASA) på henholdsvis 37 % 
og 46 % for totalt antall og iskemiske 
slag (5). Behandling med warfarin 

har også vist seg å være overlegent 
i forhold til intensiv platehemmende 
behandling med ASA og clopidogrel 
(6).

Har de nye orale direkte trombin– 
og faktor Xa-hemmerne bedre ef-
fekt og sikkerhet enn warfarin ved 
ikke-valvulær atrieflimmer?
Det har i mange år vært arbeidet med 
en ny generasjon orale antikoagula-
sjonsmidler. Målsetningen har vært 
å utvikle en forutsigbar biotilgjen-
gelighet uten behov for regelmessig 
monitorering og dosejustering, med 
minst like god klinisk effekt og sikker-
het som warfarin ved ikke-valvulær 
atrieflimmer. I løpet av de siste 2-3 
årene er det publisert en fase-3 stu-
die med en direkte trombinhemmer 
(dabigatran) (7) og to fase-3 studier 
med direkte faktor Xa-hemmere 
(rivaroxaban og apixaban) (8,9) (se 
tabell 3). Flere direkte trombin- og 
faktor Xa-hemmere er under utprø-
ving. Hensikten med disse studiene 
har vært å sammenligne klinisk effekt 
(primært endepunkt er slag og sys-
temisk embolisering i alle studiene) 

John-Bjarne Hansen

Tabell 1. CHADS2 skårings-
system for vurdering av risiko  
for slag ved atrieflimmer (3)
Risikofaktorer Poeng

Hjertesvikt 1

Hypertensjon 1

Alder ≥ 75 år 1

Diabetes Mellitus 1

Tidligere slag eller TIA 2

TIA = transitorisk iskemisk atakk 

CHADS2 - Congestive heart failure, 
Hypertension, Age ≥ 75 år, Diabetes  
Mellitus and Stroke or TIA

Tabell 2. CHADS2 skår og 
framtidig risiko for ikke- 
dødelig hjerneslag (4)
CHADS2 skår Årlig risiko (%/år)

0 0,8

1 2,2

2 4,5

3-6 9,6
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og alvorlige blødningskomplikasjo-
ner mot dosejustert (INR 2,0-3,0) 
behandling med warfarin. Totalt har 
det vært inkludert 50 578 pasienter i 
studiene.

RE-LY studien (7), en åpen randomi-
sert studie, sammenlignet effekten av 
to ulike doser av dabigatran (direkte 
trombinhemmer) (110 mg og 150 mg 
gitt 2 ganger daglig) mot warfarin 
blant 18 113 pasienter med atrieflim-
mer over 2,0 års oppfølgingstid. 
Hovedfunnene var at man med dabi-
gatran 110 mg x2 sparte 1,6 primære 
endepunkt (ikke signifikant) og 6,5 
alvorlige blødningskomplikasjoner 
per 1000 behandlede pasienter. 
Dabigatran gitt i den høyeste dosen 
(150mg 2 ganger daglig) sparte 5,8 
primære endepunkt og 2,5 alvorlige 
blødningskomplikasjoner (ikke sig-
nifikant) sammenlignet med warfarin 
per 1000 pasienter behandlet for 
atrieflimmer.

ROCKET-AF (8), en randomisert 
dobbelt blind og dobbelt dummy 
studie, sammenlignet effekten av 
20 mg rivaroxaban x1 (direkte faktor 
Xa-hemmer) mot warfarin blant 14 
264 pasienter med atrieflimmer over 
1,9 års oppfølgingstid. Rivaroxaban-
behandlingen ga en reduksjon på 5 
primære endepunkt på bekostning 
av 2 (ikke signifikant) flere alvorlige 
blødningskomplikasjoner per 1000 
behandlede pasienter.

ARISTOTLE (9), en randomisert 
dobbelt blind studie, sammenlignet 
effekten av 5 mg apixaban gitt to 
ganger daglig (direkte faktor Xa–
hemmer) mot warfarin blant 18 201 
pasienter med atrieflimmer over 1,8 
års oppfølgingstid. Apixabanbehand-
ling ga en årlig reduksjon i primært 
endepunkt og alvorlige blødnings-
komplikasjoner på henholdsvis 3,3 og 
9,6 hendelser per 1000 behandlede 
pasienter.

Er hovedfunnene i de nye  
kliniske studiene relevante for  
norske forhold?
Behandlingsgevinsten av de nye 
orale direkte trombin- og faktor Xa-
hemmerne sammenlignet med war-
farin, vil i stor grad være avhengig av 
kvaliteten i warfarinbehandlingen. En 
sammenligning forutsetter at klinisk 
effekt og blødningskomplikasjoner 
ved warfarinbehandling er i overen-
stemmelse med tidligere interven-
sjonsstudier og registerdata. 

Kvaliteten i warfarinbehandlingen 
vurderes oftest ved hjelp av den tiden 
(prosent) pasientene har INR verdier 
i terapeutisk område (tid i terapeutisk 
område - TTO). De publiserte studi-
ene har blitt kritisert grunnet dårlig 
kvalitet av warfarinbehandlingen 
(10). Pasienter fra alle verdensdeler 
ble inkludert, og den gjennomsnitt-
lige TTO i studiene var derfor lav og 
varierte mellom 55 % og 64 % (se 

Tabell 3. Studiekarakteristika, klinisk effekt og sikkerhet ved RE-LY (7), ROCKET-AF (8), 
og ARISTOTLE (9) studiene.
Studie RE-LY ROCKET-AF ARISTOTLE

Medikament Dabigatran etexilate Rivaroxaban Apixaban

Virkningsmekanisme Direkte trombinhemmer Direkte FXa-hemmer Direkte FXa-hemmer

Dosering 150 mg 2 ggr daglig og
110 mg 2 ggr daglig

20 mg 1 ggr daglig (15 mg 
ved kreatinin clearance  
30-49 ml/min)

5 mg 2 ggr daglig

Deltakere 18 113 14 264 18 201

Design Randomisert,
Åpen

Randomisert, dobbelt blind 
og dobbelt dummy

Randomisert,
dobbelt blind

Betingelser AF < 6 mnd før rand
+1 risikofaktor

AF < 6 mnd før rand
+2 risikofaktor

AF < 12 mnd før rand
+1 risikofaktor

Gj.snitts alder (år) 72 73 70

Mann:Kvinne ratio 64:36 60:40 65:35

CHADS2 skår (gj.snitt) 2,1 3,5 2,1

Oppfølgingstid (år) 2,0 1,9 1,8

Komparator Warfarin
INR 2,0 – 3,0 
TTO: 64%

Warfarin
INR 2,0 – 3,0
TTO: 55%

Warfarin
INR 2,0 – 3,0
TTO: 62%

Primært endepunkt:
Slag og systemisk embo-
lisering (%/år)

1,69% warfarin
1,53% dabigatran 110 mg
1,11% dabigatran 150 mg***

2,2% warfarin
1,7% rivaroxaban*

1,60% warfarin
1,27% apixaban*

Alvorlige blødninger (%/år) 3,36% warfarin
2,71% dabigatran 110 mg**
3,11% dabigatran 150 mg

3,4% warfarin
3,6% rivaroxaban

3,09% warfarin
2,13% apixaban***

Intrakranielle blødninger 
(%/år)

0,74% warfarin
0,23% dabigatran 110 mg***
0,30% dabigatran 150 mg***

0,7% warfarin
0,5% rivaroxaban*

0,80% warfarin
0,33% apixaban***

Hevet stjerne indikerer signifikant forskjellig effekt sammenlignet med warfarin; * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001
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tabell 3). I en delstudie av RE-LY 
viste man store regionale forskjeller i 
TTO. Tiden under og over terapeutisk 
område fordelte seg nokså likt, noe 
som innebærer at man forventer økt 
forekomst både av tromboemboliske 
komplikasjoner og blødninger ved 
warfarinbehandling av dårlig kvalitet. 

I en delstudie av RE-LY (11) hadde de 
nordeuropeiske landene (inkludert 
Norge) som deltok i studien gjen-
nomsnittlig TTO ≥ 70 %, og det var 
en klar sammenheng mellom kvali-
teten av warfarinbehandlingen blant 
de deltakende sentrene i studien og 
forekomsten av tromboemboliske 
hendelser og alvorlige blødningskom-

plikasjoner (tabell 4). Som vist i tabell 
4 var det ingen behandlingsgevinst 
til fordel for dabigatran, verken med 
tanke på tromboemboliske komplika-
sjoner eller alvorlige blødningskom-
plikasjoner, blant den halvparten av 
deltakende sentre som hadde best 
kvalitet i warfarinbehandlingen (TTO 
≥ 65,5%). Studien viste faktisk at 
man kunne spare 6,5 hendelser per 
år per 1000 behandlede av et kom-
binert endepunkt bestående av slag, 
systemisk embolisering, lungeemboli, 
hjerteinfarkt, alvorlige blødninger 
og død ved god warfarinbehandling 
(TTO ≥ 72,6 %, inkluderte 25 % av 
de deltakende sentrene). Forekom-
sten av intracerebrale blødninger var 

imidlertid signifikant høyere i warfa-
ringruppen, uavhengig av kvaliteten 
på warfarinbehandlingen (se tabell 
2). Heller ikke i ARISTOTLE studien 
(9) viste apixaban noen signifikant 
reduksjon i primære endepunkt (1,1 
%/år versus 1,1 %/år) eller alvorlige 
blødningskomplikasjoner (1,7 %/år 
versus 2,2 %/år) sammenlignet med 
warfarinbehandling i den europeiske 
delen av studiepopulasjonen (som 
utgjorde 40% av den totale studiepo-
pulasjonen).

Er forekomsten av tromboembo-
liske hendelser (1,6-2,2% per år) og 
alvorlige blødningskomplikasjoner 
(3,1-3,4% per år) under warfarinbe-

Tabell 4. Klinisk effekt og sikkerhet av dabigatran og warfarin behandling avhengig av  
de enkelte deltakende studiesentrenes kvalitet i warfarinbehandlingen (kvartiler av tid i  
terapeutisk område) (11).
Behandling Det enkelte senterets tid i terapeutisk område (%) (kvartiler)

<57,1 57,1-65,5% 65,5-72,6% >72,6%

Slag og systemisk embolisering (%/år)

Dabigatran 110 mg 1,91 1,67 1,34 1,23

Dabigatran 150 mg 1,10* 1,04* 1,04 1,27

Warfarin 1,92 2,06 1,51 1,34

Ikke-hemorragiske slag og systemisk embolisering (%/år)

Dabigatran 110 mg 1,77 1,55 1,31 1,10

Dabigatran 150 mg 0,89* 0,98* 1,01 1,17

Warfarin 1,63 1,63 1,11 0,97

Slag, systemisk embolisering, lungeemboli, hjerteinfarkt og kardiovaskulær død (%/år)

Dabigatran 110 mg 5,21 4,30 3,72 3,84

Dabigatran 150 mg 3,95* 3,50* 3,64 3,60

Warfarin 6,22 4,33 3,87 3,04

Alvorlige blødninger (%/år)

Dabigatran 110 mg 2,36* 3,38 2,82 2,81

Dabigatran 150 mg 2,54* 3,33 3,80 3,60

Warfarin 3,59 4,13 3,40 3,11

Intrakranielle blødninger (%/år)

Dabigatran 110 mg 0,28* 0,30* 0,13* 0,21*

Dabigatran 150 mg 0,34 0,42* 0,24* 0,30*

Warfarin 0,64 0,93 0,67 0,77

Alvorlige gastrointestinale blødninger (%/år)

Dabigatran 110 mg 1,15 1,67 1,34 1,27

Dabigatran 150 mg 1,51 1,76 2,46* 1,73*

Warfarin 1,42 1,60 1,11 0,87

Slag, systemisk embolisering, lungeemboli, hjerteinfarkt, alvorlige blødninger og død (%/år)

Dabigatran 110 mg 7,65* 7,84 6,88 6,85

Dabigatran 150 mg 6,83* 7,09 7,41 7,07

Warfarin 10,13 8,03 7,13 6,42

Hevet stjerne indikerer signifikant forskjellig effekt sammenlignet med warfarin.
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handling i disse studiene i overens-
stemmelse med relevante register-
data og tidligere intervensjonsstudier 
i Norge? I Sverige etablerte man i 
2006 et register for atrieflimmer og 
antikoagulasjonsbehandling (Auricu-
lA). De har rapportert 76 % TTO for 
warfarinbehandling ved atrieflimmer 
og en forekomst av tromboemboliske 
hendelser og alvorlige blødningskom-
plikasjoner på henholdsvis 1,4% og 
2,6% per år (12). I Norge har vi ikke 
tilsvarende registreringer. I WARIS-2 
studien (13), en norsk multisenter-
studie som evaluerte effekten av 
warfarin alene og i kombinasjon med 
ASA etter hjerteinfarkt og hvor INR 
kontrollene ble fulgt opp og justert i 
allmennpraksis, rapporterte man 0,6 
% per år alvorlige blødningskompli-
kasjoner og 0,1 % per år intracere-
brale blødninger.

Det foreligger således ingen over-
bevisende data som viser at de nye 
orale direkte trombin- og faktor Xa 
– hemmerne har behandlingsgevinst, 
sammenliknet med warfarinbehand-
ling av god kvalitet som under norske 
og nordiske forhold, verken med 
tanke på tromboemboliske komplika-
sjoner eller alvorlige blødningskom-
plikasjoner.

Egenmåling av INR er vist å gi 
bedre kvalitet i warfarinbehandlin-
gen, bedre klinisk effekt, og mindre 
blødningskomplikasjoner (14). Det 
er nå etablert skoler for opplæring i 
egenmåling av INR ved flere sykehus, 
blant annet ved Universitetssykehu-
set Nord-Norge.

Hva sier de nye internasjonale 
retningslinjene (ACCP 2012)?
I henhold til ACCP 2012 (4) anbefa-
les ikke antitrombotisk behandling 
for atrieflimmer (også paroksystisk 
atrieflimmer og flutter) til pasienter 
med lav risiko for tromboemboliske 
komplikasjoner (CHADS2 skår = 0). 
For pasienter med moderat trom-
boembolisk risiko (CHADS2 skår =1) 
gis det en svak anbefaling om oral 
antikoagulasjonsbehandling framfor 
platehemmende behandling med 
ASA eller ASA i kombinasjon med 
clopidogrel. Det foreslås kombina-
sjon av ASA og clopidogrel til pasien-
ter som ikke ønsker oral antikoagula-
sjon eller der den er kontraindisert. 
Det gis en sterk anbefaling om bruk 

av oral antikoagulasjonsbehandling 
framfor platehemmende behand-
ling til pasienter med høy risiko for 
tromboemboliske komplikasjoner 
(CHADS2 skår ≥ 2). Det gis en svak 
anbefaling om bruk av dabigatran 
150 mg gitt 2 ganger daglig framfor 
dosejustert warfarinbehandling. Ek-
spertpanelet presiserte at den svake 
anbefalingen til fordel for dabigatran 
utelukkende bygger på funnene fra 
én stor randomisert studie. For pasi-
enter med atrieflimmer varighet over 
48 timer eller ukjent varighet og som 
skal til elektrisk eller medikamentell 
konvertering, er dosejustert warfarin 
og dabigatran ansett for å være like-
verdige (15) til bruk i for - og etterbe-
handling i ACCP 2012 retningslinjene. 
De nye orale faktor Xa-hemmerne 
(rivaroxaban og apixaban) er ikke 
evaluert i ACCP retningslinjene siden 
de ikke hadde fått godkjenning for 
behandlingsindikasjonen atrieflimmer 
på vurderingstidspunktet.

Bruk utenfor kliniske studier
Seleksjon av pasienter med lite 
komorbiditet, rekruttering av spesielt 
motiverte pasienter, nøye overvåking 
og regelmessig oppfølging er karak-
teristika ved randomiserte studier, 
som gjør at det kan være vanskelig 
å forutsi effekt og sikkerhet til nye 
medikamenter i den generelle pasi-
entpopulasjonen. Sjeldne og alvorlige 
bivirkninger, og interaksjoner med 
andre medikamenter og næringsmid-
ler, vil også ofte først avsløres utenfor 
kliniske studier. Det mest sentrale 
spørsmålet blir derfor hvordan de 
nye orale antikoagulasjonsmidlene vil 
fungere i klinisk praksis med uselek-
terte pasienter, suboptimal etterle-
velse av foreskrevet medikasjon uten 
monitorering, og tilfeldig oppfølging 
hos lege. I flere land som har tatt i 
bruk dabigatran som profylakse mot 
tromboemboliske komplikasjoner 
ved atrieflimmer, har man observert 
høyere forekomst av blødningskom-
plikasjoner enn forventet (16, 17) ut 
fra funnene i RE-LY studien (7).

De nye medikamentene representerer 
ikke en revolusjon for behandlings-
gevinst, verken med tanke på klinisk 
effekt eller sikkerhet, sammenlignet 
med god warfarinbehandling som 
tilbys pasientene i nordeuropa, 
inkludert Norge. De vil imidlertid 
være et viktig supplement og spesielt 

nyttig til pasienter som ikke ønsker å 
bruke warfarin eller hvor monitorering 
av warfarinbehandling er vanskelig 
av praktiske årsaker. På den måten 
kan man øke andelen pasienter 
med indikasjon for oral antikoagula-
sjonsbehandling, på bekostning av 
platehemmende behandling. Usik-
kerhet om klinisk effekt og sikker-
het utenfor kliniske studier, gjør det 
derfor ønskelig med gradvis innføring 
og nøye overvåking. Et register etter 
svensk modell for overvåking av all 
antitrombotisk behandling ved atrie-
flimmer kan slik være verdifullt også 
i Norge �
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Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: 10 mg: Forebygging av venøs tromboembo-
lisme (VTE) hos voksne som gjennomgår elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi. 15 mg og 20 mg: 
Forebyg ging av slag og systemisk emboli hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller 
flere risikofaktorer, slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere 
slag eller forbigående iskemisk anfall. Behand ling av dyp venetrombose (DVT), og forebygging av tilbak-
evendende DVT og lun geemboli (LE) etter akutt DVT hos voksne. Dosering: 10 mg: Forebygging av VTE 
etter elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: 10 mg 1 gang daglig. Initialdose gis 6-10 timer etter kirurgisk 
inngrep, forutsatt eta blert hemostase. Behandlingsvarighet: Bestemmes av VTE-risiko avhengig av type 
ortopedisk inngrep. Større hofteleddskirurgi: 5 uker. Større kneleddskirurgi: 2 uker. Ved glemt dose skal 
denne tas umiddelbart, og neste dag fortsetter man med 1 dag lig dose. 15 mg og 20 mg: Forebygging 
av slag og systemisk emboli: 20 mg 1 gang daglig. Ved moderat (kreatininclearance 30-49 ml/minutt) 
eller alvorlig (kreatinin clearance 15-29 ml/minutt) nedsatt nyrefunksjon: 15 mg 1 gang daglig. 
Behandling bør pågå over lengre tid forutsatt at fordeler ved forebygging av slag og systemisk emboli er 
større enn risikoen for blødninger. Ved glemt dose skal dosen tas umid delbart, og neste dag fortsetter 
man med 1 daglig dose. Dobbel dose skal ikke tas i løpet av én og samme dag som erstatning for glemt 
dose. Behandling av DVT og forebygging av tilbakevendende DVT og LE: Ved behandlingsoppstart ved 
akutt DVT: 15 mg 2 ganger daglig de første 3 ukene, deretter 20 mg 1 gang daglig ved fortsatt behan-
dling/forebygging av tilbakevendende DVT og LE. Ved moderat (kre atininclearance 30-49 ml/minutt) 
eller alvorlig (kreatininclearance 15-29 ml/mi nutt) nedsatt nyrefunksjon: 15 mg 2 ganger daglig i de 3 
første ukene. Deretter 15 mg 1 gang daglig, basert på farmakokinetisk modellering. Behandlingens 
varighet bør bestemmes individuelt etter nøye vurdering av nytte vs. risiko for blødninger. Kort behan-
dlingsvarighet (3 måneder) bør baseres på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig utført kirurgi, traume, 
immobilisering), og lengre behandlingsvarighet bør baseres på permanente risikofaktorer eller idiopatisk 
DVT. Erfaring for denne indikasjonen i >12 måneder er begrenset. Ved glemt dose i fasen med 15 mg 2 
gan ger daglig (dag 1-21) bør dosen tas umiddelbart for å sikre inntaket på 30 mg pr. dag. 2 tabletter 
15 mg kan da tas samtidig. Neste dag bør det fortsettes som anbefalt med 15 mg 2 ganger daglig. Ved 
1 glemt dose i fasen med administrering 1 gang daglig (fom. dag 22) bør dosen tas umiddelbart, og 
neste dag fortsetter man med 1 daglig dose. Dobbel dose skal ikke tas i løpet av én og samme dag som 
erstatning for glemt dose. Overgang fra vitamin K-antagonister (VKA) til Xarelto: Ved forebyg gende be-
handling av slag og systemisk emboli bør VKA-behandling avbrytes og behandling med rivaroksaban 
initieres når INR er ≤3,0. Ved behandling av DVT og forebyggende behandling av tilbakevendende DVT 
og LE bør VKA-behandling av brytes og behandling med rivaroksaban initieres når INR er ≤2,5. Alle sty-
rker: Overgang fra VKA til Xarelto: Det er en falsk økning i INR-verdi etter rivaroksa baninntak. INR er 
ikke egnet til å måle antikoagulerende aktivitet for Xarelto, og bør derfor ikke brukes. Overgang fra 
Xarelto til VKA: Utilstrekkelig antikoagule ring kan oppstå. Vedvarende tilstrekkelig antikoagulering bør 
sikres ved enhver overføring til alternativ antikoagulant. Xarelto kan bidra til økt INR. Ved overgang fra 
Xarelto til VKA, bør VKA gis samtidig inntil INR er ≤2,0. I de første 2 dagene i overgangsperioden bør 
standard initiell VKA-dosering benyttes, etterfulgt av VKA-dosering iht. INR-testing. Ved bruk av både 
Xarelto og VKA bør INR ikke testes før det er gått minst 24 timer siden forrige dose, men før neste dose 
med Xa relto. Så snart Xarelto er seponert, kan pålitelig INR-testing tidligst utføres 24 timer etter siste 
dose. Overgang fra parenterale antikoagulanter til Xarelto: Pasienter som samtidig får parenteral antiko-
agulant, bør få Xarelto 0-2 timer før neste plan lagte administrering av det parenterale legemidlet (f.eks. 
lavmolekylært heparin) el ler når et kontinuerlig administrert parenteralt legemiddel seponeres (f.eks. 
intrave nøs ufraksjonert heparin). Overgang fra Xarelto til parenterale antikoagulanter: 1. dose med par-
enteral antikoagulant gis når neste dose med Xarelto skulle vært gitt. Barn <18 år: Alle styrker: 
Anbefales ikke da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Administrering: 10 mg: Kan tas med eller uten 
mat. 15 mg og 20 mg: Skal tas sammen med mat. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av in-
nholdsstoffene. Klinisk signi fikant aktiv blødning. Leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk 
relevant blødningsrisiko, inkl. cirrhosepasienter med «Child-Pugh» B og C. Graviditet og amming. 
Forsiktighetsregler: Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance <30 ml/minutt) kan plas-
manivået av rivaroksaban være signifikant forhøyet, noe som kan føre til økt blødningsrisiko. Må brukes 
med forsiktighet ved kreatininclearance 15-29 ml/minutt. Bruk ved kreatininclearance <15 ml/minutt an-
befales ikke. Bru kes med forsiktighet ved samtidig behandling som påvirker hemostasen, f.eks. NSAIDs, 
acetylsalisylsyre, blodplateaggregasjonshemmere eller andre antitrombo tiske midler. Passende profylak-
tisk behandling kan vurderes til pasienter med risiko for ulcerøs gastrointestinal sykdom. Ved økt 
blødningsrisiko må pasienten overvå kes nøye med tanke på tegn og symptomer på blødningskomplikas-
joner og anemi etter behandlingsstart. Uforklarlige fall i hemoglobinnivå eller blodtrykk må under søkes 
for å lokalisere blødningen. Må brukes med forsiktighet ved økt blødningsri siko, f.eks. ved kongenitale 
eller ervervede blødningsforstyrrelser, ukontrollert, al vorlig arteriell hypertensjon, aktiv ulcerøs gastroin-
testinal sykdom, nylig gastroin testinal ulcussykdom, vaskulær retinopati, nylig intrakraniell eller 
intracerebral blødning, intraspinale eller intracerebrale vaskulære abnormaliteter, nylig kirurgisk inngrep i 
hjerne, ryggrad eller øyeregion, og bronkiektasi eller tidligere blødning i lungene. 
Koagulasjonsparametre behøver ikke overvåkes som rutine, men dersom klinisk indisert kan imidlertid ri-
varoksabannivå måles vha. kalibrerte kvantitative anti-faktor Xa-tester. Bør ikke brukes ved sjeldne, 
arvelige problemer med galakto seintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. 
Ved bi virkninger som synkope og svimmelhet bør pasienten ikke kjøre bil eller bruke mas kiner. Spesielt 
for forebygging av VTE etter elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi: Pasienter med blødningsrisiko må 
overvåkes ved regelmessig klinisk undersøkelse, nøye observasjon av operasjonssåret med ev. drenasje, 
og regelmessig hemoglobin måling. Må brukes med forsiktighet ved moderat nedsatt nyrefunksjon 
(kreatinin clearance 30-49 ml/minutt) når pasienten samtidig får andre legemidler som gir øk ning i plas-
makonsentrasjonen av rivaroksaban. Effekt og sikkerhet ved bruk til pa sienter som gjennomgår 
hoftefrakturkirurgi er ikke undersøkt og rivaroksaban an befales ikke. Risiko for utvikling av epiduralt 
eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse, når nevroaksial anestesi 
(spinal-/epidurala nestesi) eller spinal-/epiduralpunksjon brukes. Risikoen kan øke ved postoperativ bruk 
av permanente epiduralkatetre, samtidig bruk av legemidler som påvirker he mostasen eller ved trauma-
tisk eller ved gjentatt epidural- eller spinalpunksjon. Pa sienten må overvåkes nøye mht. tegn og 
symptomer på nedsatt nevrologisk funk sjon (f.eks. nummenhet eller svakhet i ben, tarm- eller blæredys-
funksjon). Rask di agnostisering og behandling er nødvendig dersom nevrologisk utfall oppdages. Før 
nevroaksial intervensjon må lege vurdere nytte/risiko hos antikoagulerte pasienter og hos pasienter som 
skal antikoaguleres for tromboseprofylakse. Epiduralkateter må ikke fjernes før det er gått 18 timer etter 
siste rivaroksabandose. Neste rivarok sabandose må ikke gis før 6 timer etter at kateteret er fjernet. Ved 
traumatisk punk sjon må rivaroksabanadministrering utsettes i 24 timer. Spesielt for forebygging av slag 
og systemisk emboli, og behandling av DVT og forebygging av tilbakevenden de DVT og LE: Klinisk over-
våking i tråd med praksis for antikoagulasjon er anbe falt gjennom hele behandlingsperioden. Blødninger 
i slimhinner (dvs. epistaksis, gingival-, gastrointestinal-, og urogenitalblødninger) og anemi er sett hyppi-
gere un der langtidsbehandling med rivaroksaban sammenlignet med VKA-behandling. I tillegg til egnet 
klinisk overvåking kan hemoglobin-/hematokrittester være nyttig for å oppdage skjulte blødninger, der 
dette er hensiktsmessig. Bør brukes med for siktighet ved nedsatt nyrefunksjon og samtidig bruk av po-
tente CYP 3A4-hemmere (f.eks. klaritromycin, telitromycin). Sikkerhet og effekt av rivaroksaban er ikke 
un dersøkt hos pasienter med kunstige hjerteklaffer. Anbefales derfor ikke til disse pa sientene. Anbefales 
ikke til behandling av akutt lungeemboli. Ved behov for invasiv prosedyre eller kirurgisk inngrep, bør be-
handling avbrytes minst 24 timer før inn grepet, dersom dette er mulig, basert på en klinisk vurdering. 
Dersom inngrepet ikke kan utsettes, skal økt blødningsrisiko vurderes mot behovet for rask utførelse av 

inngrepet. Behandling bør gjenopptas så snart som mulig etter invasiv prosedyre el ler kirurgisk inngrep, 
dersom klinisk situasjon tillater dette, og tilstrekkelig hemo stase er etablert. Interaksjoner: Rivaroksaban 
hverken hemmer eller induserer viktige isoenzymer, som CYP 3A4. Sterke CYP 3A4- og P-gp-hemmere, 
f.eks. azolantimykotika som ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og posakonazol, eller hiv-proteasehe-
mmere (f.eks. ritonavir), kan øke AUC, Cmax og farmakodynamiske effekter av rivaroksa ban, noe som 
kan føre til økt blødningsrisiko. Samtidig behandling anbefales ikke. Sterke hemmere av bare én av elim-
inasjonsveiene, enten CYP 3A4 eller P-gp, for ventes å øke plasmakonsentrasjonen av rivaroksaban i 
mindre grad. Klaritromycin, erytromycin og flukonazol gir økt AUC og Cmax, men økningene anses ikke 
som kli nisk relevant. Samtidig administrering med dronedaron bør unngås pga. begrensede data. Etter 
samtidig administrering av enoksaparin (40 mg enkeltdose), er det obser vert additiv effekt på anti-faktor 
Xa-aktiviteten, uten tilleggseffekter på koagula sjonsprøver (PT, aPTT). Enoksaparin påvirker ikke rivarok-
sabans farmakokinetikk. Forsiktighet må utvises ved samtidig behandling med andre antikoagulantia, 
pga. økt blødningsrisiko. Ved overgang fra warfarin (INR 2,0-3,0) til rivaroksaban (20 mg) eller fra ri-
varoksaban (20 mg) til warfarin (INR 2,0-3,0) økte protrombintid/INR (Neoplastin) mer enn additivt, mens 
effekter på aPTT, hemming av faktor Xa-aktivitet og endogent trombinpotensial var additive. Ved behov 
for å teste farmako dynamiske effekter av rivaroksaban i overgangsperioden kan anti-faktor Xa-aktivi tet, 
PiCT og HepTest brukes, da disse testene ikke påvirkes av warfarin. På 4. dag etter siste warfarindose, 
viste alle testene (inkl. PT, aPTT, hemming av faktor Xa-aktivitet og ETP) kun effekten av rivaroksaban. 
Ved behov for å teste de farmako dynamiske effektene av warfarin i overgangsperioden, kan INR-
målinger benyttes ved C«trough» for rivaroksaban (24 timer etter forrige inntak av rivaroksaban), da 
den ne testen påvirkes minimalt av rivaroksaban ved dette tidspunktet. Ingen farmako kinetisk interaksjon 
er sett mellom warfarin og rivaroksaban. Samtidig bruk av ri varoksaban og sterke CYP 3A4-induktorer 
(f.eks. rifampicin, fenytoin, karbama zepin, fenobarbital eller johannesurt), kan føre til redusert plasma-
konsentrasjon av rivaroksaban og forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk. Koagulasjonsparametre 
(f.eks. PT, aPTT, HepTest) påvirkes som forventet iht. rivaroksabans virkningsme kanisme. Graviditet/
Amming: Kontraindisert ved graviditet og amming. Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Kvinner i fertil 
alder bør unngå å bli gravide under behandling. Ef fekter på fertilitet hos hann- og hunnrotte er ikke 
sett. Overgang i morsmelk: Data fra dyr indikerer at rivaroksaban utskilles i morsmelk. Det må vurderes 
hvorvidt amming skal avbrytes eller om pasienten skal avstå fra behandling. Bivirkninger: Kan 
forbindes med økt risiko for skjult eller synlig blødning fra vev/organer, noe som kan føre til posthemor-
agisk anemi. Tegn, symptomer og alvorlig hetsgrad (inkl. dødelig utgang) varierer ut fra lokalisering, grad 
eller omfang av blødningen og/eller anemien. Blødningsrisiko kan være økt hos visse pasientgrup per, 
f.eks. ved ukontrollert alvorlig arteriell hypertensjon og/eller ved samtidig be handling med andre legemi-
dler som påvirker hemostasen. Menstruasjonsblødnin ger kan øke og/eller bli forlenget. 
Blødningskomplikasjoner kan manifesteres som svakhet, blekhet, svimmelhet, hodepine eller uforklarlig 
hevelse, dyspné og ufor klarlig sjokk. Symptomer på hjerteiskemi som brystsmerter eller angina pectoris 
kan oppstå som en konsekvens av anemi. Komplikasjoner sekundært til alvorlig blødning, som kompart-
mentsyndrom og nyresvikt pga. hypoperfusjon, kan oppstå. Det må derfor tas hensyn til muligheten for 
blødning ved evaluering av tilstanden til enhver antikoagulert pasient. Uønskede hendelser hos totalt ca. 
73% av pasientene som ble eksponert for minst 1 rivaroksabandose i studier. Ca. 24% fikk bivirkninger 
vurdert til å være forbundet med behandlingen. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi (inkl. res-
pektive laboratorieparametre). Gastrointestinale: Blødning i gastrointestinaltractus (inkl. gingival og 
rektal blødning), gastrointestinale/abdomi nale smerter, dyspepsi, kvalme, obstipasjon¹, diaré, oppkast¹. 
Hjerte/kar: Takykardi, hypotensjon, hematom. Hud: Pruritus (inkl. mindre vanlige tilfeller av generalisert 
pruritus), utslett, ekkymose. Luftveier: Epistaksis. Muskel-skjelettsystemet: Smer ter i ekstremiteter¹. 
Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine, synkope. Nyre/urinveier: Blødninger i urogenitaltractus (inkl. hema-
turi og menoragi, observert ved behand ling av DVT, og forebygging av tilbakevendende DVT og LE etter 
akutt DVT som svært vanlig hos kvinner <55 år). Undersøkelser: Forhøyede transaminaser. Øye: 
Øyeblødninger (inkl. konjunktival blødning). Øvrige: Feber¹, perifert ødem, nedsatt generell styrke og 
energi (inkl. fatigue, asteni), blødning etter inngrep (inkl. posto perativ anemi og blødning fra sår), kon-
tusjon, sårsekresjon¹. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytose (inkl. økt 
blodplatetall)¹. Gastrointes tinale: Munntørrhet. Hud: Urticaria, kutan og subkutan blødning. 
Immunsystemet: Allergisk reaksjon, allergisk dermatitt. Lever/galle: Unormal leverfunksjon. Luft veier: 
Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Nevrologiske: Cerebral og intrakraniell blødning. 
Nyre/urinveier: Nedsatt nyrefunksjon (inkl. forhøyet s-kreatinin og s-urea). Undersøkelser: Forhøyet biliru-
bin, forhøyet alkalisk fosfatase i blodet¹, forhøyet LDH¹, forhøyet lipase¹, forhøyet amylase¹, forhøyet 
GGT¹. Øv rige: Uvelhet (inkl. sykdomsfølelse), lokalt ødem¹. Sjeldne (≤1/10 000 til <1/1000): Lever/galle: 
Gulsott. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Undersøkelser: Forhøyet konjugert bilirubin (med 
eller uten samtidig forhøyet ALAT). Ukjent fre kvens: Hjerte/kar: Pseudoaneurisme etter perkutan inter-
vensjon. Muskel-skjelett systemet: Kompartmentsyndrom sekundært til en blødning. Nyre/urinveier: 
Ny resvikt/akutt nyresvikt sekundært til en blødning som er tilstrekkelig til å forårsake hypoperfusjon.  
¹ Observert ved forebygging av VTE hos voksne som gjennomgår elektiv hofte- eller kneproteseki rurgi etter omfattende ortopedisk kirurgi i underek- 

stremitetene. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Sjeldne tilfeller av overdoser >600 mg uten blødn-
ingskomplikasjoner eller andre bivirkninger er rapportert. Pga. begrenset absorpsjon forventes maksimal 
effekt og ingen ytterligere økning i gjennomsnittlig plasmaeksponering ved supraterapeutiske doser på 
f50 mg. Behandling: Intet spe sifikt antidot. Medisinsk kull kan vurderes. Ved blødning kan doseutset-
telse eller seponering vurderes. Rivaroksaban er antagelig ikke dialyserbart pga. høy grad av 
plasmaproteinbinding. Egnet symptomatisk behandling kan brukes ved behov, f.eks. mekanisk kompres-
jon (f.eks. ved alvorlig epistaksis), kirurgiske prosedyrer for blødningskontroll, væskebehandling og 
hemodynamisk støtte, blodprodukter (pakkede røde blodceller eller ferskfrosset plasma, avhengig av 
anemi eller koagu lopati) eller blodplater. Dersom blødningen ikke kan kontrolleres med nevnte tiltak bør 
administrering av en spesifikk reverserende prokoagulant vurderes, f.eks. prot rombinkomplekskonsentra
t(PCC),aktivert protrombinkomplekskonsentrat (APCC) eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa). 
Anbefalingen baseres på begren sede prekliniske data. Gjentatt dosering av rekombinant faktor VIIa skal 
vurderes og titreres, avhengig av forbedringer i blødningsstatus. Ingen erfaring med antifibri nolytiske 
midler eller hemostatika foreligger. 
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Styrke Pakning Varenr Pris Refusjon

10 mg

10 stk. (blister) 131817 kr 264,00 B01AX06_1

30 stk. (blister) 131828 kr 724,70 B01AX06_1

100 stk. (endose) 131840 kr 2333,90 B01AX06_1

15 mg

28 stk. (blister) 179552 kr 678,70 —

42 stk. (blister) 039141 kr 1000,60 —

98 stk. (blister) 549674 kr 2288,00 —

100 × 1 stk. (endose) 126926 kr 2333,90 —

20 mg

28 stk. (blister) 499273 kr 678,70 —

98 stk. (blister) 483217 kr 2288,00 —

100 × 1 stk. (endose) 525720 kr 2333,90 —



Bayer AS. Postboks 14. 0212 Oslo. Tel.: 24 11 18 00.

*slik som kongestiv hjertesvikt, hypertensjon, alder ≥75 år, diabetes mellitus, tidligere slag eller forbigående iskemisk anfall.
Referanser: 1. Preparatomtale Xarelto. 2. Patel MR et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med 2011; 365:883-891.

Xarelto®  (rivaroksaban) – forebygging av slag 
og systemisk emboli hos voksne pasienter 
med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med  
én eller flere risikofaktorer*1

♦♦  Minst like effektiv forebyggelse av slag og systemisk emboli  
 som warfarin2

♦♦  Sammenlignbar blødningsprofil, men signifikant færre  
 intrakranielle, fatale blødninger og blødninger i kritiske organ,    
 sammenlignet med warfarin2

♦♦  En tablett en gang om dagen1

Sikkerhetsinformasjon: Som med andre antitrombotiske midler må rivaroksaban brukes med forsiktighet hos pasienter med 
økt blødningsrisiko. For utfyllende informasjon - Se forskriverinformasjon eller SPC.
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European Journal of Internal Medicine 
– et ledende tidsskrift for europeisk indremedisin
Liliana Monica Bivol, nefrologisk avdeling, Akershus universitetssykehus

Historikk
European Journal of Internal Medicine  
(EJIM) er det offisielle tidsskriftet 
til European Federation of Internal 
Medicine (EFIM). 

EFIM ble dannet i 1996 som en fort-
settelse av Association Europeenne 
de Medicine og representerer i dag 
cirka 30.000 indremedisinere fra 33 
nasjonale medisinske organisasjoner 
rundt omkring i Europa. Også enkelte 
andre land utenfor Europa har sluttet 
seg til. Hovedmålet til organisasjonen  
er å vise frem og ta være på indre-
medisin som et grunnleggende felt 
i pasientomsorgen, i en tid som 
utvikler seg med mer og mer supra-
spesialisering. Nåværende president 
er Professor Ramon Pujol Farriols fra 
Medicina Interna Hospital Universita-
rio de Bellvitge de Llobregat, Spania.
 
EJIM ble unnfanget tidligere, i 1989, 
med U. Carcassi i spissen som den 
første Editor-in-chef frem til 1999. 
I disse årene ble vitenskapelig 
produksjon og publikasjoner samlet 
i 9 omfattende volumer. Hovedmålet 
denne tiden samsvarte med mottoet 
formulert i første utgave av tids- 
skriftet: ”To maintain alive and  
motivate the essence and spirit of 
internal medicine”.

Frem til 1999 ble EJIM publisert av 
Editione Pazzi i Roma, da Elselvier 
overtok denne oppgaven under 
ledelse av H. F. Hillen.

I 2003 tok P. W. Leeuw over som 
Editor-in-chief, og under hans leder-
skap ble endelig EJIM akseptert for 
inklusjon i Medline, og tidsskriftet 
fikk for første gang godkjent impact 
factor fra Thompson Reuters. 

Fakta
Tidsskriftet publiseres i dag 8 ganger 
i året fremdeles på vegne av EFIM. 
De indremedisinske foreningene i 
Island, Irland, Sverige og Norge har 
EJIM som sine offisielle, engelsk-
språklige organer, og de polske  
og tyrkiske forbundene er også  
assosierte.

Professor Pierre Mannucci tiltrådte 
som Editor-in-Chief fra 2009. Han 
er faglig sjef for IRCCS Cà Granda 
Foundation Maggiore Hospital,  
Milano, Italia, og støttes av 8 assosi-
erte editorer fra Italia, Israel, Spania, 
Irland og USA. Tidsskriftet har også 
et Editorial Board med 24 represen-
tanter fra 24 nasjonale foreninger/
forbund, engasjerte medlemmer med 
verdifull vitenskapelig bakgrunn som 
ønsker å sette fagfeltet indremedisin 
sentralt, som jo er grunnleggende for 
alle supra-spesialitetene. Norge er 
også representert, tidligere ved  
Knut Lundin, og fra 2011 av under-
tegnende. Hovedoppgaven for edito-
rial board er å yte refereetjeneste.

EJIM er i dag et ledende tidsskrift 
innen indremedisin i Europa som 
dekker samtlige av de indremedisin-
ske fagområdene. Det legges stor 
vekt på originale vitenskapelige 
publikasjoner, review artikler,  
editor-ialer, kliniske casus, men også 
korte vitenskapelige kommunikasjo-
ner eller andre relevante opplysninger 
relatert innen det indremedisinske 
feltet. Av spesiell interesse er at hvert 
nummer gjerne har 3-5 oversikts- 

artikler, og gir derfor generelt  
orienterte indremedisinere en god 
mulighet for oppdatering på  
forskjellige områder. I tillegg publi-
seres opplysninger om utdanning i 
indremedisin i Europa, utvekslings-
stipender, men også regler og lover 
innen EFIM. Ny utvikling innen  
vaskulær medisin, klinisk genetikk, 
laboratorieteknikker er blant  
områdene som også er i fokus.

Nytt
EJIM er opptatt av vitenskapelig pro-
motering og har lagt en rekke selek-
terte artikler tilgjengelig for et allment 
publikum med gratis onlinetilgang.

Under Professor Mannucci sin 
innsatts siden 2009 har impact factor 
av tidsskriftet hatt en svært god 
utvikling med en økning fra 1,045 i 
2009 til en impact factor på 2,0 ifølge 
siste rapportering av Journal Citation 
Report fra august 2012. Dette er en 
imponerende vekst på over 90% 
siden EJIM fikk sin første impact 
factor i 2003. 

EJIM er i dag rangert som nummer 
45 av 153 tidsskrifter innen Thomas 
Reuter sin klassifisering for kategori 
Medisin- General og Indremedisin. 

Unge forskere under utdanning innen 
indremedisin utfordres spesielt til 
å sende sine artikler til EJIM som 
promoterer og støtter unge forskere 
verden rundt. 

Konklusjon
Kjære indremedisinere, husk å 
sette European Journal of Internal 
Medicine på ditt kart og din sjekkliste 
når du skal fordype deg i det du er 
interessert i. Review artikklene EJIM 
publiserer, og ikke bare det, er av 
meget god vitenskapelig kvalitet og 
siteres nå verden rundt. Husk også 
som ung forsker å sende dine artikler 
dit. Du kommer til å få støtte og  
gode tips �
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Høstmøtet

Velkommen til Høstmøtet 2012
Høstmøtet er Norsk Indremedisinsk forenings viktigste møteplass! Her møtes erfarne 
indremedisinere og yngre LIS-leger tidlig i utdanningsløpet. Her håper vi allmennpraktikere og leger 
i vitenskapelige stillinger kan finne tema som er interessante. Møtet skal inspirere, samle oss, være 
et diskusjonsforum og ikke minst gi faglig påfyll! Det er godt å møtes, ikke bare leve i internett- og 
mailoppdateringens tid. Det blir god mat, gode møterom og ikke minst – det er helt GRATIS!

Årets program er som alltid relevant og faglig interessant. Den røde tråden torsdag er 
akuttmedisinske utfordringer innen alle grener av indremedisinen. Etter denne dagen vil vi ha økt 
kompetanse på ketoacidose, ARDS, håndholdt hjerteultralyd, endokarditt, venøs tromboembolisme, 
akutte GI –blødninger, akutt dialyse og moderne hjerneslagbehandling.

Torsdag kommer også president Hege Gjessing og inviterer til diskusjon om akuttmedisin og 
annet. Arbeidsbelastning, veiledning og kompetanse i mottak av de sykeste pasientene settes på 
dagsorden. Vi håper både LIS-leger i starten av yrkeslivet og erfarne vakthavende har innspill til 
presidenten vår. Torsdagen avsluttes med vår faste kasuistikk-konkurranse. Denne gjennomføres 
for fjerde gang, i år med både pengepremie og diplom! Kasuistikkene har etablert seg som et av 
flere høydepunkter i programmet. Pasientforløp som krysser grenspesialitetenes grenser og setter 
diagnostikeren på harde prøver vekker alltid interesse. Uklare symptomer, blodprøver som ikke 
passer, bildediagnostikk som villeder eller ikke er tatt, det er alltid mye å lære av en god kasuistikk. 
Fasiten er skjult til det siste, så vi får være ”Dr House” eller noen i hans team (avhengig av personlig 
stil?) mens vi grubler over hva det kan være. 

Fredag er det ”nytt fra grenspesialitetene”, og som alltid med svært gode forelesere. Det er flere 
svært aktuelle innlegg om antitrombotisk og antiplatebehandling sett med ulike briller. Vi kan lære 
mer om osteoporose, renal ablasjon som blodtrykksbehandling, tuberkulose i 2012 og valg av 
antibiotika. Alle innlegg er state of the art slik vi gjerne vil gjøre dette i Norge i dag. 

Fredag er også årsmøtedagen i vår kjære forening. Det er ikke valg på styre, men det er alltid 
ønske om redaksjonelle medarbeidere til bladet Indremedisineren! Regnskap, kontingenter og 
budsjett 2013 skal vedtas av foreningens høyeste organ – årsmøtet. Vinneren av årets kasuistikk-
konkurranse skal kåres, og NYI (norske yngre indremedisinere) har sin presentasjon. 

Vel møtt til Høstmøtet!

Hanne Thürmer
Leder, Norsk indremedisinsk forening

HøSTmøTeT 2012
1. og 2. NoVembeR

RAdIsson Blu 
scAndInAvIA HoTell, 
oslo

PRAkTISke oPPLySNINgeR

•  Sted: Radisson Blu 
Scandinavia hotell Oslo, 
Holbergsgate 30,  
0166 Oslo  

•  Ingen forhåndspåmelding 
eller deltageravgift

•  Høstmøtet er godkjent 
som tellende kurs til 
spesialitetene indreme-
disin og allmennmedisin - 
kursbevis fås mot betal-
ing av kursavgift NOK 
500 ved fremmøte

•  Lunch serveres  
begge dager

•  Se for øvrig internett 
www.legeforeningen.no/ 
indremedisin

ARRANgemeNTSkomITeeN

Rune Isene,
Oslo universitetssykehus,
rune.isene@medisin.uio.no

Synne Jenum,
Oslo universitetssykehus,
synne.jenum@rr-research.no

Trond Vartdal, 
Oslo universitetssykehus
trond.vartdal@rr-research.no

DeLTA I kASUISTIkk-koNkURRANSeN
Send inn til: hostmotet@gmail.com



TemA: 
AkUTT INDRemeDISIN

08.30-09.05 Geriatri
Akutt behandling av hjerneslag hos eldre
Overlege dr. med. Brynjar Fure
OUS Ullevål/Kunnskapssenteret

09.05-09.40 Fordøyelsessykdommer
Øvre gastrointestinal blødning: endoskopisk og endovaskulær behandling
Overlege Taran Søberg, Sykehuset Østfold
Overlege Eric Zimmermann, Sykehuset Innlandet Hamar

09.40-10.15 Endokrinologi
Diabetisk ketoacidose
Seksjonsoverlege dr. med. Tore Julsrud Berg
OUS Aker/Helsedirektoratet

10.15-10.30 Pause

10.30-11.05 Nyremedisin
Dialysemodalitet ved akutt nyresvikt og myelomnyre
Seksjonsoverlege Branimir Draganov
OUS Ullevål 

11.05-11.40 Infeksjonsmedisin 
Endokarditt
Professor dr. med. Haakon Sjursen
Haukeland

11.40-12.15 Hematologi
Venøs tromboembolisme
TBA

12.15-13.10 Lunsj

13.10-13.40 Innlegg fra legeforeningens president
Hege Gjessing

13.40-14.15 Hjertemedisin
Håndholdt ultralyd
Overlege og stipendiat Ole Christian Mjølstad
St. Olavs hospital

14.15-14.30 Pause

14.30-15.05 Lungemedisin
ARDS
TBA

15.05-15.50 Kasuistikkonkurranse

HøstmøteProgram
Torsdag 1. Nov
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TBA
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HøstmøteProgram
Fredag 2. Nov

TemA:
NyTT FRA gReNFoReNINgeNe og ÅRSmøTe

Symposium:
Presentasjon av nye norske retningslinjer for antitrombotisk behandling

08.30-08.55 Om arbeidet med nye retningslinjer for antitrombotisk behandling
Dr. med. Per Olav Vandvik, Kunnskapssenteret

08.55-09.10 Retningslinjer som applikasjon til smarttelefon

09.10-09.40 Kardiologi
Nye antitrombotika i hjertemedisinen

09.40-10.15 Hematologi
Nye orale antikoagulantia - bruk og bivirkninger
Overlege dr. med. Per Morten Sandset, OUS Ullevål

10.15-10.30 Pause

10.30-11.05 Nyremedisin
Renal nerveablasjon - siste nytt i blodtrykksbehandling
Overlege dr. med. Aud Høieggen, OUS Ullevål

11.05-11.20 Norwegian Young Internists

11.20-11.50 ÅRSMØTE NORSK INDREMEDISINSK FORENING

11.50-12.40 Lunsj

12.40-12.55 Premieutdeling kasuistikkonkurranse

12.55-13.30 Endokrinologi
Moderne behandling av osteoporose
Professor Erik Fink Eriksen
OUS Aker

13.30-14.05 Infeksjonsmedisin
Antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten
Overlege Per Espen Akselsen, Haukeland sykehus

14.05-14.20 Pause

14.20-14.55 Fordøyelsessykdommer
Immunologi ved matallergi
Professor dr. med. Arnold Berstad, Haukeland sykehus

14.55-15.30 Lungemedisin
Tuberkulose i Norge i dag
Overlege Anne Reigstad, Nordlandssykehuset Bodø

15.30-16.05 Geriatri
Medisinske forhold ved hoftefrakturer hos eldre  
- resultater fra Trondheim hip fracture trial
Overlege dr. med. Ingvild Saltvedt, St. Olavs hospital
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Kostnadsanalyse

Morten Aaserud

Kommer ny antikoagulasjonsbehandling 
på blå resept?
Legemiddelverket mener dabigatran er kostnadseffektiv behandling ved 
atrieflimmer sammenlignet med warfarin. Saken ligger nå til prioritering i Helse- 
og omsorgsdepartementet. Hva vinner vi og hva blir kostnadene ved å gi ny 
antikoagulasjonsbehandling refusjon?

Morten Aaserud, Christina Kvalheim, Hilde Røshol og Steinar Madsen, Statens legemiddelverk

Bakgrunn
Warfarin har vært nesten enerådende 
som antikoagulasjonsmiddel i omlag 
50 år. Det er et rimelig legemiddel, 
men krever nøye kontroll av pasien-
tene. De nye antikoagulasjonsmid-
lene er omtrent 10 ganger dyrere 
enn warfarin, men kontrollbehovet 
er mindre, samtidig som de er like 
gode eller litt bedre enn warfarin til 
å forebygge blodpropp. I 2011 var 
det omlag 90 000 pasienter som fikk 
utlevert warfarin på apotek. Mellom 
halvparten og to tredjedeler av disse 
pasientene har atrieflimmer. 

Blå resept: Forhåndsgodkjent og 
individuell refusjon
Blåreseptordningen sørger for at 
pasienter får dekket deler av medisi-
nutgiftene av staten. Når legen kan 
skrive ut blå resept direkte kalles 
det forhåndsgodkjent refusjon. Hvis 
legemidlet ikke kan skrives ut direkte 
på blå resept, kan legen søke om at 
pasienten likevel får dekket utgif-
tene via blåreseptordningen. Dette 
kalles individuell refusjon. Søknad 
om individuell refusjon sendes til 
Helseøkonomiforvaltningen, HELFO. 
Alternativt kan pasientene få dekket 

deler av utgiftene gjennom bidrags-
ordningen.

Opptak i blåreseptordningen
Legemiddelfirmaer må søke Lege-
middelverket om forhåndsgodkjent 
refusjon. For at en søknad om 
forhåndsgodkjent refusjon kan inn-
vilges, må fire faglige kriterier være 
oppfylt:

• Legemidlet skal brukes til be-
handling av alvorlig sykdom eller 
risikofaktorer for alvorlig sykdom

• Det vil være behov for (eller risiko 
for) behandling over en lengre 
periode

• Det er godt dokumentert at lege-
midlet har en klinisk relevant virk-
ning i den aktuelle pasientgruppen

• Kostnadene ved bruk av lege-
midlet står i et rimelig forhold til 

effekten og til kostnadene ved 
annen aktuell behandling.

Søker må dokumentere at disse 
kriteriene er oppfylt. Det sistnevnte 
kriteriet handler om kostnadsef-
fektivitet. Legemiddeløkonomiske 
analyser belyser dette. Det er egne 
retningslinjer for hvordan slike analy-
ser skal utføres. 

Figur 1 viser saksgangen for søknad 
om forhåndsgodkjent refusjon. Der-
som kriteriene er oppfylt og legemid-
delkostnadene ved forhåndsgodkjent 
refusjon er under «bagatellgrensen» 
på fem millioner kroner etter fem år, 
avgjør Legemiddelverket saken. Er 
legemiddelkostnadene over bagatell-
grensen, sender Legemiddelverket 
saken til Helse- og omsorgsdeparte-
mentet (HOD) (figur 1).

Tabell 1: Gjennomsnittlig kostnad ved en INR-prøve
Kostnad per INR-kontroll Kr Kilde

INR-prøvetakst og gjennomsnittlig  
konsultasjonstakst

250 HELFO/Legemiddelverket 

Reisekostnad per INR-prøve 120 Diverse/Legemiddelverket

Samlet, direkte kostnad per INR-prøve 370

Figur 1: Saksgangen ved søknader om forhåndsgodkjent refusjon

Hvis budsjettvirkninger
under bagatellgrensen:

Legemiddelverket innvilger
forhåndsgodkjent refusjon

Budsjettvirkninger over
bagatellgrensen

(5 mill. kroner i år 5):
Saken til HOD/ statsbudsjett for

prioritering og beslutning

Legemiddelverket innvilger
ikke forhåndsgodkjent

refusjon

Faglige kriterier
oppfylt?

NeiJa
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Refusjon for dabigatran  
ved atrieflimmer?
Dabigatran har fra tidligere refusjon 
for forebygging av blodpropp etter 
hofte- og kneoperasjoner. Den nye 
refusjonssøknaden gjelder forebyg-
ging av slag og systemisk emboli for 
pasienter med atrieflimmer og en 
eller flere risikofaktorer i tillegg. Den 
aktuelle pasientgruppen behandles 
i dag stort sett med warfarin. Dabi-
gatran er det første av flere nye tilsva-
rende legemidler som kan erstatte 
dagens behandling med warfarin. 
Legemiddelverkets vurdering (2) byg-
ger på de fire faglige kriteriene:

Kriterium 1 og 2: Alvorlighet  
av sykdom og langvarighet av 
behandling
Disse kriteriene er oppfylt.

Kriterium 3: Klinisk relevant effekt
Effekten av dabigatran på forebyg-
ging av slag og emboli ved atrieflim-
mer er vist gjennom den prospektive, 
randomiserte RE-LY-studien (1). Der 
ble 18 000 pasienter randomisert til 
dabigatran (110 mg x 2 eller 150 mg x 
2) eller warfarin (INR 2,0-3,0). Median 
oppfølgingstid var to år. Dabigatran 
synes å ha noe bedre forebyg-
gende effekt på slag og systemisk 
emboli enn warfarin og lik risiko for 
blødninger (150 mg dabigatran x 2) 
eller tilsvarende effekt og noe færre 
blødninger (110 mg dabigatran x 2). 
Norske pasienter kan være noe eldre, 
og ha noe bedre INR-kontroll enn 
gjennomsnittet i studien, men Lege-
middelverket mener dabigatran vil ha 
en klinisk relevant effekt i Norge.

Dette kriteriet er oppfylt.

Kriterium 4: Kostnadseffektivitet
I de legemiddeløkonomiske ana-
lysene sammenlignes dabigatran 
hovedsakelig med warfarin. Ved 
siden av RE-LY-studien bygger be-
regningene på en rekke antakelser og 
forutsetninger:

• Vedvarende effekt ut over  
studieperioden, for resten av 
levetiden til pasientene

• Data for livskvalitet ved ulike 
helsetilstander som hjerneslag, 
blødninger m.m.

• Virkning på ressursbruk og  
kostnader i ulike deler av  
helsetjenesten

Forutsetningene kan være usikre, 
men er nødvendige for å kunne gjøre 
helseøkonomiske analyser. 

Følgende forhold er sentrale i 
beregningene: Behandling med 
warfarin krever hyppige kontroller 
(INR). Sammenlignet med warfarin 
gir de nye legemidlene mindre risiko 
for over- eller underdosering; det 
er mindre behov for kontroll; de har 
færre interaksjoner og synes å gi like 
godt eller bedre behandlingsresultat 
– gitt at de brukes riktig. Trolig er det 
færre pasienter som får slag, særlig 
hjerneblødninger. Et skifte til de nye 
legemidlene vil frigjøre ressurser i 
helsetjenesten. Den nye behandlin-
gen vil også spare pasienter for reise-
tid. Disse gunstige sidene ved de nye 
legemidlene må veies opp mot at de 
er vesentlig dyrere.

Legemiddelverket har tatt utgangs-
punkt i søkerens analyse, men har 
endret enkelte forutsetninger. Den 
viktigste endringen er at innsparte 

årlige kostnader ved færre INR-
kontroller ble redusert fra 8000 kr til 
3300 kr. Tabell 1 viser kostnadene 
ved en INR-prøve.

Gjennomsnittlig tar hver pasient 13 
INR-prøver per år. Vi regner med at 8 
INR-prøver medfører ekstra konsulta-
sjon, mens 5 prøver tas i samband 
med andre nødvendige konsultasjoner. 

Innspart beløp blir summen av 
unngåtte konsultasjoner og prøve-
tagninger (8 x 370 kroner + 5 x 69 kr, 
dvs. INR-taksten), til sammen 3300 
kroner.

Tabell 2 viser resultatet av  
Legemiddelverkets kostnadseffektivi-
tetsanalyse. 

Beregningene viser at dabigatran 
er kostnadsbesparende sammen-
liknet med warfarin. Besparelsen er 
ca. 22 000 kroner per pasient, som 
i analysen er en 71-årig represen-
tativ pasient. Samtidig oppnås en 
helsegevinst på 0,22 kvalitetsjusterte 
leveår (QALYs) per pasient. 

QALYs er foretrukket mål på helse 
i legemiddeløkonomiske analyser i 
Norge. Målet kombinerer effekt på 
livskvalitet og antall leveår. Framtidi-
ge kostnader og QALYs er diskontert 
med 4 % per år, slik at tallene er 
nåverditall. De høyere legemiddel-

Tabell 2: Kostnader og levetidsgevinst for en representativ 
pasient
Per pasient (71 år, gjenstående levetid, 
diskontert)

Dabigatran Warfarin

Legemidler, kr. 55 000 6 000

INR-kontroll, kr. 0 24 000

Akuttbehandling - hjerneslag, hjerteinfarkt, kr. 82 000 82 000

Langtidsbehandling – hjerneslag, hjerteinfarkt, kr. 109 000 157 000

Samlede kostnader, gjenstående levetid, kr. 247 000 269 000

Sparte utgifter, kr. 22 000 -

Gjenstående leveår 10,59 10,39

Gjenstående kvalitetsjusterte leveår (QALYs) 8,07 7,85

Tabell 3: Anslag over antall pasienter som vil bruke nye blodfortynnende legemidler
År 2013 2014 2015 2016 2017

Pasienter med nye antikoagulasjonsmidler, 
forhåndsgodkjent blå resept 

18 281 31 829 40 972 48 258 52 413

Pasienter med nye antikoagulasjonsmidler, 
individuell søknad om blå resept

7 396 12 878 16 577 19 525 21 206

Økning med forhåndsgodkjent blå resept 10 885 18 951 24 395 28 733 31 207



T    KAPSLER, harde 75 mg, 110 mg og 150 mg: Hver kapsel inneh.: Dabigatraneteksilat (som mesilat) 75 mg, resp. 110 mg og 150 mg, 
hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin (E 132), jernoksid (E 172), paraoransje (E 110), titandioksid (E 171). Indikasjoner: 110 mg og 
150 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflimmer med én eller flere av følgende 
risikofaktorer; tidligere slag, TIA, eller systemisk emboli, venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon <40%, symptomatisk hjertesvikt ≥NYHA 
klasse 2, alder ≥75 år, alder ≥65 år og én av følgende: Diabetes, koronarsykdom eller hypertensjon. 75 mg og 110 mg: Primær 
forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total 
kneprotesekirurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflimmer med én eller 
flere risikofaktorer: Anbefalt dose er 1 kapsel à 150 mg 2 ganger daglig. Før behandlingen startes, må nyrefunksjonen undersøkes 
ved å beregne ClCR for å utelukke alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Populasjoner hvor redusert daglig dose 
anbefales: 1 kapsel à 110 mg 2 ganger daglig er anbefalt til eldre (≥80 år) og pasienter som samtidig bruker verapamil (verapamil og 
Pradaxa tas til samme tid). Behandling med 300 mg eller 220 mg daglig må avgjøres for følgende pasienter basert på individuell 
risiko for tromboembolisme og risiko for blødning: Pasienter 75-80 år, pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (30-50 ml/
minutt), gastritt, øsofagitt eller gastroøsofageal reflukssykdom, andre pasienter med økt blødningsrisiko. Pasienter med økt 
blødningsrisiko: Nøye klinisk observasjon (tegn til blødning og anemi) anbefales i hele behandlingsperioden og dosejusteringer kan 
gjøres individuelt. Nedsatt nyrefunksjon og pasienter >75 år: Under behandling må nyrefunksjonen følges der det er mistanke om 
nedsatt eller forverret nyrefunksjon (f.eks. hypovolemi, dehydrering og bruk av legemidler som kan påvirke nyrefunksjonen); ved 
mild til moderat nedsatt nyrefunksjon og hos pasienter >75 år, minst 1 gang årlig, eller hyppigere ved behov. Overgang til parenteralt 
antikoagulantium: Det anbefales å vente 12 timer fra siste dose før bytte til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra parenteralt 
antikoagulantium: Dabigatraneteksilat bør gis 0-2 timer før tidspunktet som parenteral behandling skulle vært gitt eller på samme 
tidspunkt som seponering av kontinuerlig behandling (f.eks. i.v. ufraksjonert heparin). Overgang til vitamin K-antagonist (VKA): ClCR 
≥50 ml/minutt, VKA startes 3 dager før seponering av dabigatraneteksilat. ClCR ≥30-<50 ml/minutt, VKA startes 2 dager før 
seponering av dabigatraneteksilat. Dabigatran kan medvirke til økt INR, og INR bør derfor ikke måles før dabigatran er seponert i 
minst 2 dager. Overgang fra VKA: VKA bør seponeres og dabigatraneteksilat kan tas når INR er <2. Konvertering av atrieflimmer: 
Pasienten kan behandles med dabigatraneteksilat i forbindelse med elektrisk eller medikamentell konvertering. Barn og ungdom 
<18 år: Anbefales ikke pga. manglende sikkerhets- og effektdata. Forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv hofteprotesekirurgi: 
Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep 
med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 28-35 dager. Forebygging av VTE etter gjennomgått elektiv 
kneprotesekirurgi: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter 
avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt kapsel og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 10 dager. For begge typer kirurgi bør 
behandlingsstart utsettes hvis hemostase ikke er etablert. Hvis behandling ikke startes samme dag som inngrepet, bør behandlingen 
starte med 2 kapsler 1 gang daglig. Før behandlingen startes, må nyrefunksjonen undersøkes ved å beregne ClCR for å utelukke 
alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Populasjoner hvor redusert daglig dose anbefales: 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 
gang daglig er anbefalt til eldre (>75 år), pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt) og ved samtidig bruk 
av amiodaron, kinidin eller verapamil (Pradaxa tas samtidig med disse legemidlene). Ved moderat nedsatt nyrefunksjon og samtidig 
bruk av verapamil, bør det vurderes å redusere doseringen av dabigatraneteksilat til 75 mg daglig. Begrenset klinisk erfaring ved 
moderat nedsatt nyrefunksjon og hos eldre (>75 år). Forsiktighet bør utvises. Nedsatt nyrefunksjon og pasienter >75 år: Under 
behandling må nyrefunksjonen følges der det er mistanke om nedsatt eller forverret nyrefunksjon (f.eks. hypovolemi, dehydrering 
og bruk av legemidler som kan påvirke nyrefunksjonen). Overgang til parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å vente 24 timer 
fra siste dose før bytte fra dabigatraneteksilat til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra parenteralt antikoagulantium: 
Dabigatraneteksilat bør gis 0-2 timer før tidspunktet som parenteral behandling skulle vært gitt eller på samme tidspunkt som 
seponering av kontinuerlig behandling (f.eks. i.v. ufraksjonert heparin). Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke pga. manglende 
sikkerhets- og effektdata. Administrering: Kapslene skal svelges hele med vann, med eller uten mat. Pasienten bør informeres om 
ikke å åpne kapslene da inntak av kapselinnholdet alene kan gi økt blødningsrisiko. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av 
innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Aktiv klinisk signifikant blødning. Skade eller tilstander med 
signifikant økt risiko for større blødninger som pågående eller nylig oppstått gastrointestinalsår, maligne svulster med høy 
blødningsrisiko, nylig oppstått hjerne- eller spinalskade, nylig utført kirurgisk inngrep i hjerne, spinalkanal eller øyne, nylig oppstått 
intrakraniell blødning, kjent eller mistanke om øsofageale varicer, arteriovenøse malformasjoner, vaskulære aneurismer eller større 
intraspinale eller intracerebrale vaskulære anormale tilstander. Samtidig behandling med andre antikoagulantia som ufraksjonert 
heparin (UFH), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin, osv.), heparinderivater (fondaparinuks osv.), orale antikoagulantia 
(warfarin, rivaroksaban, apixaban osv.), untatt i situasjoner som bytte til eller fra Pradaxa eller når UFH gis i doser som er nødvendig 
for å holde et sentralt venekateter eller kateter i en arterie åpent. Nedsatt leverfunksjon eller leversykdom som kan forventes å 
påvirke overlevelsen. Samtidig behandling med systemisk ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol og takrolimus. Forsiktighetsregler: 
Anbefales ikke ved forhøyede leverenzymer >2 × øvre normalverdi. Svært begrenset klinisk erfaring med anbefalt dosering hos 
pasienter <50 kg eller >110 kg. Dosejustering er ikke nødvendig, men nøye klinisk overvåkning anbefales. Blødningsrisiko: Hos eldre 
≥75 år er dabigatran forbundet med høyere forekomst av større gastrointestinale blødninger ved dosering 150 mg 2 ganger daglig. 
Nøye klinisk observasjon (tegn på blødning eller anemi) anbefales i hele behandlingsperioden, særlig ved sykdommer som 
medfødte eller ervervede koagulasjonsforstyrrelser, trombocytopeni eller funksjonelle blodplatedefekter, nylig biopsi eller større 
traumer, bakteriell endokarditt, øsofagitt, gastritt eller gastrointestinal refluks. Skader, tilstander, prosedyrer og/eller farmakologisk 
behandling (som NSAIDs, platehemmere, SSRIs, SNRIs) som signifikant øker risikoen for større blødninger, krever nøye nytte-/
risikovurdering. Pradaxa skal kun gis hvis fordelene oppveier blødningsrisikoen. Ved tilleggsfaktorer for blødning kan måling av 
dabigatrans antikoagulasjonseffekt være nyttig for å unngå for stor eksponering. INR-test er upålitelig hos pasienter som behandles 
med dabigatran og bør derfor ikke utføres. ECT, dTT og aPTT kan gi nyttig informasjon, men testene er ikke standardiserte og 
resultatene bør tolkes med forsiktighet. Ved alvorlige blødninger må behandlingen seponeres og blødningsårsaken undersøkes. 
Legemidler som øker blødningsrisikoen bør ikke brukes samtidig med eller må brukes med forsiktighet sammen med dabigatran. 
Ved utvikling av akutt nyresvikt må dabigatran seponeres. Bruk av fibrinolytiske preparater til behandling av akutt iskemisk slag kan 
overveies hvis dTT, ECT eller aPTT ikke overstiger øvre referansenivå iht. lokale referanseverdier. Plasmakonsentrasjonene av 
dabigatraneteksilat kan øke ved samtidig bruk av P-gp-hemmere (f.eks. verapamil, amiodaron eller kinidin), nedsatt nyrefunksjon 
(ClCR 30-50 ml/minutt) eller alder ≥75 år. Kirurgi og intervensjoner: Pasienter som gjennomgår kirurgiske inngrep eller invasive 
prosedyrer er utsatt for økt blødningsrisiko, og det kan det være behov for midlertidig seponering. Forsiktighet bør utvises når 
behandlingen blir midlertidig seponert da utskillelse av dabigatran kan ta lenger tid ved nedsatt nyrefunksjon. Spinal-/
epiduralanestesi, lumbalpunksjon: Økt risiko for spinale eller epidurale hematomer kan forekomme ved traumatiske eller gjentatte 
punksjoner og ved bruk av epiduralkatetre over lengre tid. 1. dose bør administreres minimum 2 timer etter at kateteret er fjernet. 
Det kreves hyppig observasjon for nevrologiske tegn og symptomer. Pasienter med høy risiko for død knyttet til kirurgisk inngrep og 
med risikofaktorer for tromboemboliske hendelser bør behandles med forsiktighet, da det foreligger begrensede sikkerhets- og 
effektdata. Preparatet anbefales ikke til pasienter med kunstige hjerteklaffer, da det ikke foreligger sikkerhets- og effektdata for 
denne pasientgruppen. Kapselen inneholder fargestoffet paraoransje (E 110), som kan gi allergiske reaksjoner. Interaksjoner: 
Antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere: Begrenset erfaring med følgende behandlinger som kan gi økt blødningsrisiko ved 
samtidig bruk med dabigatraneteksilat: Ufraksjonert heparin, lavmolekylært heparin og heparinderivater, (fondaparinuks, 
desirudin), trombolytiske legemidler og vitamin K-antagonister, rivaroksaban eller andre orale antikoagulantia og 
plateaggregasjonshemmere som GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tiklopidin, prasugrel, ticagrelor, dekstran og sulfinpyrazon. 
Ufraksjonert heparin kan likevel administreres i doser nødvendig for å bevare et åpent sentralt vene- eller arteriekateter. ASA- eller 
klopidogrelbehandling samtidig med dabigatraneteksilat 110 mg eller 150 mg 2 ganger daglig, kan gi økt risiko for større 
blødninger. NSAIDs: Pga. blødningsrisiko, særlig for NSAIDs med halveringstid >12 timer, anbefales nøye observasjon for tegn på 
blødning. Blødningsrisikoen kan være økt ved samtidig bruk av dabigatraneteksilat og SSRIs eller SNRIs. Dabigatraneteksilat er 
substrat for efflukstransportproteinet P-glykoprotein (P-gp). Samtidig administrering med sterke P-gp-hemmere (amiodaron, 
verapamil, kinidin, ketokonazol og klaritromycin) forventes å gi økt dabigatranplasmakonsentrasjon. Forsiktighet må utvises og 
nøye klinisk observasjon (tegn til blødning eller anemi) er derfor påkrevet spesielt ved nedsatt nyrefunksjon. Samtidig behandling 
med systemisk ketokonazol, itrakonazol, takrolimus og ciklosporin er kontraindisert. Lang halveringstid for amiodaron gir mulighet 
for vedvarende interaksjon i uker etter amiodaronseponering. Samtidig behandling med posakonazol eller dronedaron anbefales 
ikke pga. mangelfulle data. Samtidig bruk av P-gp-indusere som rifampicin, johannesurt (Hypericum perforatum), karbamazepin 
eller fenytoin reduserer dabigatrankonsentrasjonen og bør unngås. Proteasehemmere inkl. ritonavir (som påvirker P-gp), er ikke 
undersøkt og samtidig behandling anbefales ikke. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Det foreligger ikke tilstrekkelige data 
vedrørende bruk under graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko for mennesker er ukjent. Kvinner i fertil 
alder bør unngå graviditet under behandling. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. Overgang i morsmelk: 
Det foreligger ikke kliniske data på effekten av dabigatran på barn som ammes. Amming bør avbrytes under behandling. 
Bivirkninger: Vanligst rapportert er blødninger som forekommer hos ca. 14% av pasientene som er kortidsbehandlet for elektiv 
hofte- eller kneprotesekirurgi, og 16,5% av pasienter med atrieflimmer behandlet for forebyggelse av slag og systemisk emboli. 
Større eller alvorlige blødninger kan forekomme og, uavhengig av lokalisasjon, være invalidiserende, livstruende eller fatale. Slike 
hendelser er imidlertid lite rapportert i kliniske studier. Forebygging av primær VTE etter hofte- eller kneprotesekirurgi: Vanlige 
(≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi, redusert hemoglobin. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, abdominal smerte, diaré, 
dyspepsi, kvalme. Lever/galle: Unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester. Luftveier: Epistakse. Mindre vanlige (≥1/1000 
til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni, redusert hematokrit. Gastrointestinale: Rektal blødning, blødning fra hemoroider, 
gastrointestinalsår, gastroøsofagitt, gastroøsofageal reflukssykdom, oppkast, dysfagi. Hjerte/kar: Hematom, blødning, blødning fra 
sår. Hud: Hudblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, pruritus, utslett. Lever/galle: Forhøyet ALAT/ASAT, økte leverenzymer, 
hyperbilirubinemi. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Nevrologiske: Intrakranial hemoragi. Nyre/urinveier: 
Hematuri. Øvrige: Blødning ved innsnittstedet, blødning ved sår, postoperativt hematom, postoperativ blødning, anemi 
postoperativt, postoperativ væsking, sårsekresjon. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Immunsystemet: Urticaria. Øvrige: Blødning ved 
injeksjonsstedet, blødning ved innstikk av kateter, blodig væsking, sårdrenering, postoperativ drenering. Ukjent: Immunsystemet: 
Bronkospasme. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflimmer: Vanlige (≥1/100 til <1/10): 
Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, abdominal smerte, diaré, dyspepsi, kvalme. Lever/galle: Unormal 
leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester. Luftveier: Epistakse. Nyre/urinveier: Urogenital blødning (150 mg 2 ganger daglig). 
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Redusert hemoglobin, trombocytopeni. Gastrointestinale: Rektal blødning, 
blødning fra hemoroider, gastrointestinalsår, gastroøsofagitt, gastroøsofageal reflukssykdom, oppkast, dysfagi. Hjerte/kar: 
Hematom, blødning. Hud: Hudblødning. Immunsystemet: Hypersensitivitet, pruritus, utslett. Lever/galle: Forhøyet ALAT/ASAT. 
Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Intrakranial hemoragi. Nyre/urinveier: Hematuri, urogenital blødning (110 mg 2 ganger daglig). 
Øvrige: Blødning ved innsnittstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Redusert hematokrit. Immunsystemet: Urticaria. 
Lever/galle: Økte leverenzymer, hyperbilirubinemi. Muskel-skjelettsystemet: Hemartrose. Øvrige: Blødning ved injeksjonsstedet, 
blødning ved innstikk av kateter. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Immunsystemet: Bronkospasme. Overdosering/Forgiftning: 
Symptomer: Høyere doser enn anbefalt gir økt blødningsrisiko. Behandling: Intet antidot. Ved blødningskomplikasjoner må 
behandlingen seponeres og årsaken til blødningen undersøkes. Adekvat diurese må opprettholdes. Passende støttebehandling, slik 
som kirurgisk hemostase og blodtransfusjon bør vurderes. Aktivert protrombinkomplekskonsentrat (f.eks. FEIBA), rekombinant 
faktor VIIa eller konsentrat av koagulasjonsfaktorene II, IX og X kan også overveies, men data vedrørende klinisk nytte er svært 
begrenset. Koagulasjonstester kan være upålitelige ved administrering av de foreslåtte reverserende faktorene. Ved trombocytopeni 
eller ved bruk av langtidsvirkende platehemmere bør administrering av blodplatekonsentrat også overveies. Symptomatisk 
behandling bør gis utifra klinisk vurdering. Dabigatran kan fjernes ved dialyse. Begrenset klinisk erfaring vedrørende nytten av 
denne prosedyren. Egenskaper: Klassifisering: Kompetitiv, reversibel, direkte trombinhemmer. Virkningsmekanisme: 
Dabigatraneteksilat er et småmolekylært prodrug uten farmakologisk aktivitet, som omdannes raskt og fullstendig til dabigatran 
ved esterasekatalysert hydrolyse i plasma og lever. Hemming av trombin forebygger utvikling av tromber. Dabigatran hemmer fritt 
trombin, fibrinbundet trombin og trombinindusert plateaggregasjon. Klar korrelasjon mellom plasmakonsentrasjon av dabigatran 
og grad av antikoagulasjonseffekt. Dabigatran forlenger TT, ECT og aPTT. Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet for dabigatran ca. 
6,5%. Absorpsjonen postoperativt er relativt langsom sammenlignet med friske individer og viser en jevn 
plasmakonsentrasjonstidskurve uten høye topper. Maks. plasmakonsentrasjon oppnås 6 timer etter administrering i postoperativ 
periode. Langsom og forsinket absorpsjon forekom vanligvis bare på operasjonsdagen. De påfølgende dager er 
dabigatranabsorpsjonen rask og maks. plasmakonsentrasjon oppnås etter 2 timer. Mat påvirker ikke biotilgjengeligheten av 
dabigatran, men forlenger tiden til maks. plasmakonsentrasjon med 2 timer. Den orale biotilgjengeligheten kan øke med 75% hvis 
kapselinnholdet inntas alene uten kapselskallet. Proteinbinding: 34-35%. Fordeling: Distribusjonsvolum: 60-70 liter. Halveringstid: 
Plasmakonsentrasjonen av dabigatran viser et bieksponentielt fall med gjennomsnittlig terminal halveringstid på 11 timer hos friske, 
eldre pasienter, og ca. 12-14 timer etter multiple doser. Halveringstiden er doseuavhengig og forlenget ved nedsatt nyrefunksjon. 
Metabolisme: Dabigatran konjugeres til farmakologisk aktive acylglukuronider. Spor av andre metabolitter er påvist. Utskillelse: 
Dabigatran elimineres hovedsakelig i uforandret form i urinen. Oppbevaring og holdbarhet: Oppbevares i originalpakningen for å 
beskytte mot fuktighet. Pakninger og priser: 75 mg: 10 stk. (endose) kr 154,30.  60 stk. (endose) kr 753,60. 110 mg: 10 stk. (endose) kr 
154,30.  60 stk. (endose) kr 753,60. 150 mg: 60 stk. (endose) kr 753,60. Refusjonsberettiget bruk: Primærforebyggelse av venøs 
tromboembolisk sykdom hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total 
kneprotesekirurgi. Refusjonskoder: ICPC 20, ICD 20. Vilkår: 136) Refusjon ytes selv om legemidlet skal benyttes i mindre enn 3 
måneder.  Sist endret: 17.08.2012
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Kostnadsanalyse

kostnadene for dabigatran mer enn oppveies av innsparte 
kostnader til INR-prøver og lavere kostnader knyttet til hjer-
neslag og andre kliniske hendelser. 

Dabigatranbehandlingen skal ikke kontrolleres med blodprø-
ver. Dette forenkler behandlingen, men kan være av betyd-
ning for oppfølging og etterlevelse i praksis. Det er usikkerhet 
knyttet til overføringen av resultatene fra RE-LY til praktisk 
klinisk virksomhet. Etter Legemiddelverkets vurdering er det 
per nå ikke mulig å tallfeste etterlevelsen for dabigatran, og 
dermed heller ikke mulig å anslå hva eventuell lavere (eller 
høyere) etterlevelse vil bety for klinisk effekt. 

Dette kriteriet er oppfylt.

Hva betyr det for budsjettene dersom dabigatran kom-
mer på blå resept?
Når et legemiddel kommer på blå resept må virkningen på 
ulike budsjetter beregnes. Avgjørende for kostnadene er 
antallet pasienter. I tabell 3 har vi angitt vårt anslag over 
antall pasienter. Anslaget er basert på epidemiologiske data 
for forekomst av atrieflimmer og en rundspørring til ni norske 
hjertespesialister hvor de ble bedt om å anslå antall pasien-
ter. Det er naturlig nok usikre tall. Erfaringsmessig er gjen-
nomslaget for nye legemidler vanskelig å vurdere.
Basert på tallene i tabell 3 og legemiddelprisene per 31.5.12 
viser Legemiddelverkets budsjettberegninger at rene lege-
middelutgifter til nye antikoagulasjonsmidler vil være 168 
millioner kroner i 2013 og 483 millioner kroner i 2017. 

På grunn av innsparinger på warfarin og fratrekk for individu-
ell refusjon vil blå resept medføre netto økning på legemid-
delbudsjettet på 86 millioner kroner i 2013 og 244 millioner 
kroner i 2017.

For offentlige helsebudsjetter under ett vil kostnadsøkningen 
være henholdsvis 51 og 80 millioner kroner i 2013 og 2017 
når man tar hensyn til innsparinger i pasientbehandlingen.

For samfunnet som helhet, når man tar med pasientenes 
egne kostnader samt regner inn lengre liv med bedre livskva-
litet er det en gevinst.

Konklusjon
Vi er vitne til et dramatisk terapiskifte innen antikoagulasjon: 
Overgang fra warfarin til ny antikoagulasjonsbehandling. 
Legemiddelverket mener at dabigatran – som første repre-
sentant for gruppen av nye legemidler – er kostnadseffektiv 
behandling. Vi vil likevel understreke at for å opprettholde 
pasienteffekter på samme nivå som i de kliniske studiene, er 
vi avhengige av at pasient, lege og apotek alle bidrar til god 
etterlevelse. God etterlevelse er også en forutsetning for at 
de økonomiske beregningene holder stikk �

Referanser
1. Conolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial 

fibrillation. N Engl J Med 2009; 361:1139-1151.

2.  Statens legemiddelverk. Refusjonsvurdering for Pradaxa (dabigatran) oversendt 
Helse- og omsorgsdepartementet. http://www.legemiddelverket.no/templates/Inter-
Page____83618.aspx



Reduserer du risikoen for 
hjerneinfarkt så effektivt 

som mulig når du behandler 
atrieflimmerpasienter?

Simply superior stroke preventionBedre beskyttelse 
mot hjerneslag ved atrieflimmer1,2

Dosering: Anbefalt standard døgndose er 300 mg fordelt på 150 mg morgen og 150 mg kveld. Spesielle pasientgrupper som skal behandles med redusert daglig 
dose på grunn av økt blødningsrisiko (220 mg tatt som en kapsel 110 mg to ganger daglig): pasienter ≥ 80 år; pasienter som får samtidig behandling med verapamil, 
i dette tilfelle skal Pradaxa® og verapamil tas på samme tidspunkt. Før behandling med Pradaxa® startes, må nyrefunksjonen undersøkes for å utelukke pasienter 
med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (dvs. CrCL < 30 ml/min). Under behandlingen må nyrefunksjonen følges i visse kliniske situasjoner der det er mistanke om nedsatt 
eller forverret nyrefunksjon. Hos pasienter > 75 år og hos pasienter med nyresvikt bør nyrefunksjonen undersøkes minst en gang i året. 
Sikkerhetsinformasjon: I likhet med alle antitrombotika bør Pradaxa® brukes med forsiktighet hos pasienter med økt blødningsrisiko. Alle pasienter som legen 
vurderer har ekstra blødningsrisiko bør vurderes behandlet med redusert dose. For utfyllende informasjon om sikker bruk av Pradaxa®, se forskrivningsveiledning 
på www.pradaxa.no. Alle pasienter som forskrives Pradaxa® skal få utdelt et pasientkort av legen.

PRADAXA® er det eneste antikoagulantium som viser 
signifikant reduksjon i både risiko for hjerneinfarkt og 
hjerneblødninger sammenlignet med warfarin.1,2,41,# 

Atrieflimmerpasienter som tar PRADAXA® har samlet 
sett 35 prosent lavere risiko for slag og systemisk 
emboli, sammenliknet med velkontrollert behandling 
med warfarin.1,2,#,*

www.pradaxa.no

#Dosering 150 mg x 2 dgl. Mediantid tilbrakt i terapeutisk intervall (INR 2-3): 67 %  
*Relativ risikoreduksjon: 35 %; Number needed to treat (1 og 5 år): 167/33.
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1. Connolly SJ et al. N Engl J Med 2009; 361:1139–1151.  2. Pradaxa preparatomtale (SPC) 30.08.2012. 41. European Heart Journal doi;10.1093/eurheart/ehs253.
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Ole Kristian H. Furulund

Landsstyremøtet 2012: 
Omstilling i sykehus og obligatorisk etterutdanning 
for legespesialister for å beholde spesialitet 
Landsstyremøtet er det øverste beslutningsorganet i Den norske legeforening (DNLF) der 
blant annet Legeforeningens helsepolitikk og fagutvikling utformes. Ved Landsstyremøtet 
2012 ble jeg innkalt som varadelegat, og i denne artikkelen omtales 2 saker som er og vil 
bli viktig for indremedisinere fremover – nemlig omstilling i sykehus og etterutdanning av 
legespesialister.

Ole Kristian H. Furulund, Landsstyredelegat 2012, Norsk Indremedisinsk Forening (NIF)

Landsstyremøtet 2012 behandlet 
flere saker med betydning for oss i 
Norsk Indremedisinsk Forening (NIF): 
I den helsepolitiske debatten ble 
både fastlegeordningen og forebyg-
gende og helsefremmende arbeid 
diskutert. Videre ble Legeforeningens 
forskningspolitiske strategidokument 
gjennomgått. På legeforeningens 
hjemmesider ble Landsstyremøtet 
og temaene der bredt gjennomgått 
(1). I denne artikkelen fokuseres først 
og fremst på den delen av debatten 
som gikk på omstilling i sykehusene 
og etterutdanning av legespesialis-
ter, siden det er dette som i størst 
grad vil ha betydning for oss som er 
medlemmer av Norsk Indremedisinsk 
Forening (NIF).

Omstillinger i sykehus
Sykehusene har gjennom flere år 
vært igjennom store omstillinger: 

Man har endret driftsform fra basisfi-
nansiering til innsatsstyrt finansiering 
(ISF). Eierskapet har blitt endret fra 
fylkeskommunalt til statlig helsefor-
etak. Arbeidsformen har blitt endret 
fra små sykehus som håndterer 
store og små problemstillinger for 
mennesker bosatt i nærområdet 
(lokalsykehus) til større og større 
sykehus med mer og mer spesiali-
serte avdelinger som har ansvar for 
spesialiserte oppgaver. Slik har også 
indremedisinen endret seg med flere 
og flere grenspesialiteter og større og 
større fokus på de indremedisinske 
grenspesialitetene. 

1. amanuensis Eli Berg var blant inn-
lederne til debatt om dagens omstil-
linger i sykehus. Hun hadde fulgt 80 
leger og pleiere over en 4-års periode 
før, under og etter flyttingen til det 
nye Akershus universitetssykehus 

(Ahus), og holdt et tankevekkende 
innlegg, der hun viste hvordan new 
public management og økonomifo-
kus hadde fått stadig økende innpass 
i norsk helsevesen (2, 3). 

New public management er hypote-
sen om at markedsorientering av of-
fentlig sektor vil føre til økt kostnads-
effektivitet, uten at det vil gå utover 
andre forhold (4). I foredraget viste 
hun hvordan new public manage-
ment hadde fått innpass i arkitektur 
og organisering, ved for eksempel 
innføring av kontorlandskap, slik at 
helsepersonellet manglet kontorplas-
ser, felles møterom og felles vaktrom, 
med manglende mulighet for rappor-
tering mellom for eksempel påtrop-
pende og avtroppende sykepleiere. 

Hun viste også til hvordan begreps-
bruken hadde endret seg: Pasient-
behandling omtales som produk-
sjon, det å hjelpe syke mennesker 
omtales som verdiskapning, epikriser 
fungerer som faktura, avdelinger kal-
les resultatenheter, og institusjoner 
som behandler syke mennesker blir 
kalt produksjonsbedrifter (3). Min 
erfaring som tidligere sykehuslege, 
er at denne beskrivelsen er riktig, og 
jeg synes også det er slik at også 
legenes språk har blitt mer og mer 
økonom-i(n)fisert. Hvem tror vel at 
språket vi bruker, ikke påvirker måten 
vi tenker om og behandler pasientene 
på?

Leder av Overlegeforeningen (Of), psy- 
kiater Jon Helle, holdt også et flott  
innlegg (2). Han pekte på at sykehusene  
i dag var karakterisert av 2 forhold: 

Bilde fra Soria Moria der Landsstyremøtet ble holdt.
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1) Tilitskrise: Han viste til at mange 
sykehusansatte mente at sykehusene 
trengte mer penger og at mange i 
befolkningen ikke trodde de vil få den  
hjelpen de trenger når de trenger den. 

2) Omstillingstrøtthet: Han pekte 
på at sykehusene har vært i kon-
tinuerlig omstilling over tid, og at 
omstillingene ofte ble igangsatt med 
uklare mål og uten at legene var 
tilstrekkelig involvert, og at det var 
ulike oppfatninger mellom ansatte 
og ledelse: Ledelsen oppfatter at de 
har økonomisk kontroll, mens de an-
satte opplever stadige budsjettkutt, 
manglende vedlikehold av bygninger 
og IKT, og mangelfulle investeringer i 
forhold til dette.
 
Han forsøkte å peke på mulige veier 
ut av uføret og understreket at det 
var behov for en nasjonal plan for 
omstillinger, og at legene i økende 
grad bør bli trukket med i omstil-
lingsarbeidet. Han anførte også at 
økonomene holdt sykehusene i et 
økonomisk strupetak, der det ble lite 
rom for medisinsk ledelse.

Sykehusdirektør ved Universitets-
sykehuset i Nord-Norge (UNN), Tor 
Ingebrigtsen (2), understreket på sin 
side at det var viktig med helsefaglig 
kompetanse for å få gode resultater, 
og at det var viktig at lederne som 
stod nær pasientene fikk lederutdan-
ning, og at han ville jobbe for dette.

Ved årets landsstyremøte ble det 
fremmet et resolusjonsforslag som 
understreket at sykehusene trengte 
mer ressurser, og dette vakte litt debatt  
da flere av representantene mente 
det var særlig nødvendig å styrke pri-
mærhelsetjenesten i tiden fremover. 
Etter godt arbeid i redaksjons- 
komiteen ble det imidlertid vedtatt et 
resolusjonsforslag som understreket 
at sykehusene trengte mer ressurser 
og at Norge brukte for lite penger på 
helsetjenesten, og at omstillingspro-
sessene måtte bedres (5).

Legespesialisters etterutdanning
Spesialister i allmennmedisin har hatt 
krav om obligatorisk etterutdanning 
for å vedlikeholde spesialitet gjennom 
flere år (6). Sentralstyret nedsatte 
en arbeidsgruppe i 2011, som skulle 
utrede legespesialistenes etterutdan-

ning nærmere (7). Lederen av denne 
gruppen, Morten Selle, ønsket å få 
tilbakemelding fra Landsstyremøtet i 
forhold til hvordan Landsstyret så på 
dette med etterutdanning. Han viste 
til at cirka halvparten av landene i EU 
hadde krav om obligatorisk etterut-
danning, og at Europaparlamentet 
hadde ønsket dette, men at det 
hadde blitt avvist av kommisjonen. 
Det ble også vist til en spørreunder-
søkelse blant Legeforeningens med-
lemmer, som viste at et stort flertall 
var for en slik obligatorisk etterutdan-
ning for alle legespesialister.

Flere av deltakerne på Landsstyre-
møtet anførte at det var nødvendig 
med etterutdanning da overlegenes 
mulighet til å delta i slik etterutdan-
ning nå var presset fra en rekke sider.  
Samtidig ble det understreket at det  
måtte stilles krav for at en slik ordning  
skulle innføres slik at forutsetningene 
for at legene kunne gjennomføre 
etterutdanning var til stede. Det ble 
blant annet pekt på behovet for fi-
nansieringsordninger. Samtidig måtte 
det avklares nærmere hvilken kon-
sekvens det skulle ha for legespe-
sialistene som ikke gjennomførte slik 
obligatorisk etterutdanning. Leder av 
utredningsgruppen sa han skulle ta 
med seg disse synspunktene tilbake 
til utredningsgruppen, og det ble 
angitt at man skulle komme tilbake 
til denne saken ved Landsstyremøtet 
2013. Dette vil trolig også bli et spen-
nende Landsstyremøte for oss! �
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Omslaget på boken som Eli Berg har 
skrevet om omstillingene på Ahus,  
og som er interessant lesning.
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Hjerteavdelingen på Haukeland i 20 år
Jan Erik Nordrehaug, overlege og professor. Hjerteavdelingen, Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen

Bakgrunn
Hjerteavdelingen på Haukeland uni-
versitetssykehus (HUS) ble etablert 
4. mai 1992 som en sammenslåing av 
klinisk fysiologi, medisinsk hjertesek-
sjon og thoraxkirurgi. Begrunnelsen 
for sammenslåingen var faglig sam-
ling og samarbeid, effektivisering og 
samkjøring av spesialundersøkelser. 

Klinisk-Fysiologisk avdeling ble 
etablert i 1960-61 (Ole J Broch, 
Sigurd Humerfelt, Jon R. Myhre), og 
formålet var også den gang å samle 
utvikling av spesialundersøkelser. Det 
var konkurranse om arealer, og det 
ble muntert fortalt at avdelingsleder 
vandret inn i de nye lokalene med 
oversøster ved sin ene arm, og en 
hammer i den andre. Mitralstenoser 
(Brostrup Knudsen) og kongenitte 
hjertefeil ble diagnostisert med kate-
tre og gjennomlysning. Hjerteminutt-
volum ble målt med oximetri, og fra 
cirka 1970 overtok fargefortynnings-
metoder. Legene lærte trans-septal 
kateterisering i Sverige, og kongenitt 
kardiologi i London. Etter hvert tilkom 
isotopteknikker (Egenberg, Følling) 
og lungeundersøkelser. Den første 
koronar angiografi ble utført i 1973 
(Rossland), etter et kort Englands-
opphold. Eget røntgenlaboratorium 

ble anskaffet via gave fra lokalt 
næringsliv. I 1977 ble det innkjøpt 
ultralyd, og 1 måned senere ble det 
første atriemyxomet påvist med kun 
bruk av M-mode (OM Pedersen). 
Legene etablerte en vaktberedskap 
for kongenitte hjertefeil, på tross av 
at vaktbetaling ble avvist med den 
begrunnelse at de var heldige som 
hadde en så interessant og morsom 
jobb, og derav nok belønning!

Medisinsk avdeling avga motvillig 
hjerteseksjonen inkludert hjerteo-
vervåkningsenheten. Indremedisinen 
følte nok at de mistet både et interes-
sant fagfelt, og at overvåkningsen-
heten nå skulle ”tilhøre” en annen 
avdeling. Hjerteavdelingen flyttet ut 
av henholdsvis medisinsk og kirur-
gisk poliklinikk til Klinisk Fysiologisk 
avdelings areal. Dette frigav areal 
og kapasitet og utgjorde dermed i 
teorien en andel av gevinsten. 
Thorax- og karkirurgi var en egen 
seksjon ved Kirurgisk avdeling fra 
1973. Første åpne koronar bypasso-
perasjon ble utført i 1975 (Skagseth), 
senere tilkom landsfunksjon for 
barnehjertekirurgi (Segadal). Det var 
minst motstand og mer velvilje i det 
thoraxkirurgiske miljø til sammenslå-
ing og forenkling av linjer. 

Hjerteavdelingen 1992-2012
Ideen med å danne en organavdeling 
var ikke helt ny, dette var allerede 
gjort på noen få steder, blant annet 
i Sverige. Det ble imidlertid en nær-
mest eventyrlig faglig start, på tross 
av at de ansatte trengte en nødven-
dig administrativ tilvenningsperiode. 
Organiseringen ble 3 kliniske seksjo-
ner: thoraxkirurgi, klinisk kardiologi 
med sengeposter og overvåkning, og 
seksjon for poliklinikk og utredning. 
Avdelingen ble ledet av Gerhard von 
der Lippe fra starten i 1992, og Jan 
Erik Nordrehaug fra 1997-12. 

Eksempler på driftsmessige forenk-
linger var organisering av fellesmøter 
for legene vedrørende pasientgjen-
nomgang, og spesielt for pasientene 
at bare ett kardiologisk miljø tok opp 
sykehistorie og skrev journal. Det ble 
også slutt på dobbeltundersøkel-
ser, mest iøynefallende således var 
ekkokardiografi, EKG, blodprøver. 
En ulempe var at det ble mindre 
areal. Effektiviseringen av drift var 
sannsynligvis en nødvendig forløper 
for, og en del av suksessen bak at 
man kunne følge opp faglige nyvin-
ninger med rask økning i volum av 
alle sorter kateterbaserte perkutane 
intervensjoner som kom de følgende 

Kardiologer tester ut nytt utstyr. Copyright: Trygve Hillestad.
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20 årene. Den store endringen i 
fagfeltene vedrørende diagnostikk 
og behandling medførte store krav 
til endret infrastruktur, og medførte i 
seg selv krav til ny organisering. 

I 2002 ble avdelingen reorganisert 
både for å styrke forskningen, og 
å sørge for at nisjespesialistene 
fikk hånd om pasientbehandling 
og avgjørelser om inngrep i egne 
seksjoner. Det falt derfor natur-
lig å organisere seksjoner rundt de 
sterke fagfeltene og faggruppene ved 
avdelingen i 8 seksjoner. Disse ble 
organisert i matrise til sengpostene 
som har seksjonsledere for sykeplei-
etjeneste for hver post. Kardiologisk 
nukleærmedisin ble avviklet da nye 
billedmetoder uten potensielt skade-
lig ioniserende stråling ble etablert. 

Seksjon for Medisinsk Intensiv  
og Overvåkning 
Hjerteovervåkningen har utviklet seg 
til en hjørnesten ved HUS som en 
avansert overvåknings- og intensi-
venhet med 450 intensivpasienter 
per år, og rundt 900 overvåknings-
pasienter årlig (medisinsk leder Rune 
Fanebust).

Seksjon for Tachyarytmi
Kateterbasert perkutan behandling 
av tachyarytmier ved Hjerteavdelin-
gen startet tidlig på 1990-tallet som 
den første avdelingen i landet (Per 
Ivar Hoff) som utførete slike prose-
dyrer, og har senere vært ledende i 
volum med over 400 radiofrekven-
sablasjoner i 2011. Seksjonen har 
svært moderne utstyr med 2 røntgen-
laboratorier, derav landets første 
stereotaktiske laboratorium (magnet-
laboratorium). 

Intervensjonskardiologi
Avdelingen etablerte seg raskt på 
90-tallet på et høyt nordisk nivå 
med flest intrakoronare teknikker 
som ble utført på pasienter, og som 
forskningsvirksomhet med perkutan 
kateterbasert teknikk på store dyr, 
i samarbeid med Atlanta (USA) og 
London. Samarbeid med Stavanger, 
inkludert lokal hands-on opplæring 
av leger i PCI (Nordrehaug, Kuiper) 
gjorde etablering av nytt PCI senter 
der mulig. PCI var et paradigmeskifte 
i behandling av akutt hjerteinfarkt, 
første behandling nasjonalt sett ble 
utført ved HUS i 1995 (Nordrehaug). . 

Omfattende beredskapsplan for akutt 
behandling med PCI for hjerteinfarkt 
ble utarbeidet og implementert for 
Helse Vest opptaksområde fra 2002-
2003. Avdelingen har nå etablert det 
som ser ut til å bli nye paradigmeskif-
ter, nemlig CT (via gave) til diagnos-
tikk av koronarsykdom, og perkutan 
behandling av klaffelidelser. Spesielt 
gjelder dette aortastenose som man 
har begynt å behandle perkutant med 
TAVI, og de første mitralklaff-lekka-
sjene er behandlet med perkutan clip 
(MitraClip), i regi av seksjonsleder 
Vegard Tuseth. 

Seksjon for Non-invasiv  
Billedfremstilling
Det utføres avansert forskning innen 
ekkokardiografi på voksne med en 
rekke spesialteknikker, og også 
betydelige undersøkelsesvolum 
med henimot 10.000 pasienter årlig 
poliklinisk og inneliggende. De siste 
årene har enheten hatt det faglige 
ansvaret for bruk av MR til diagnos-
tikk av hjertesykdommer. Seksjonen, 
ved seksjonsleder Eva Gerdts, har 
et betydelig internasjonalt faglig og 
forskningsmessig kontaktnett, spe-
sielt USA. Det drives også betydelig 
rådgivning og kompetanseheving 
mot andre sykehus i regionen. 

Seksjon for kongenitt kardiologi
Seksjonen har ved seksjonsleder 
Gottfried Greve fått en ny og viktig 
diagnostisk profil med ekkokardiografi  
og MR etter at den invasive utredning  
og behandling ble lagt ned sammen 
med barnehjertekirurgi. Det er betydelig  
poliklinisk aktivitet både for barn og 
voksne med kongenitte hjertefeil 
samt en solid forskningsproduksjon. 

Pacing og hemodynamikk
Det drives spennende og teknisk 
preget medisin ved denne seksjonen 
(seksjonsleder Svein Færestrand), alt 
fra enkel, men nødvendig pacema-
kerbehandling av atrioventrikulære 
blokkeringer, til avanserte systemer 
som konverterer tachyarytmier el-
ler ventrikkelflimmer, og forbedrer 
symptomer og prognose ved hjer-
tesvikt. Det drives nå også avansert 
telemedisin, ved at systemene kan 
avleses og programmeres via nettet 
med pasienten hjemme. Enheten 
disponerer egen operasjonsstue med 
røntgenlab, og den opprettholder 
sine langvarige forskningstradisjoner.  

Preventiv kardiologi og  
Registerepidemiologi
Seksjonen har bygget opp et omfat-
tende internt hjerteregister. Den 
driver brystsmerteenhet, rehabili-
tering med trening, og praktisk og 
rådgivende poliklinisk oppfølgning av 
pasienter og familie innen forebyg-
gende kardiologi. Seksjonen, ved 
seksjonsleder Ottar Nygård, utmerker 
seg med publikasjoner innen kardio-
vaskulær sykdom og epidemiologi, 
biobanker og betydelig nettverk. 
Nasjonalt PCI register er formelt 
godkjent og under oppbygging ved 
Hjerteavdelingen. 

Thoraxkirurgi
Seksjonen ved leder Rune Haaver-
stad overtar i løpet av 2013 4 nye 
operasjonsstuer med utvidet antall 
postoperative senger. Det gjøres 
både klinisk og eksperimentell fors-
kning. Den første kvinnelige over-
lege i thoraxkirurgi ble ansatt der, 
gjennomgikk klinisk utdannelse og 
hun avla PhD eksamen ved HUS/UiB. 
Koronarkirurgi, operasjoner av klaf-
fer og lungetumor representerer de 
dominerende inngrepene. Det blir et 
betydelig kapasitetsmessig løft med 
nye areal, og også faglig løft blant 
annet med ny hybrid operasjonsstue 
med røntgenlab.
 
Forskning
I løpet av de første 10 årene utgikk 
det cirka 300 publikasjoner fra 
Hjerteavdelingen og en rekke dok-
torgrader. Avdelingen ligger fortsatt 
blant de mest produktive forsknings-
miljøene ved HUS. Grunnlaget ble 
naturlig nok lagt før etableringen av 
Hjerteavdelingen med internasjonalt 
anerkjent hypertensjonsforskning 
(Lund-Johansen, P Omvik), og 

Starten på hjertekirurgi ved Haukeland sykehus.  
Copyright: Haukeland Universitetssykehus.
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pacemakerteknologi (Ohm). Hovedgrup-
peringene nå er de respektive seksjonene 
som forskningsmiljøene er bygget opp 
rundt, med nye tema og retninger. Tverrfag-
lig forskning har medført 3 PhD grader innen 

sykepleie, og nye stipendia-
ter. Det er solid forankring 
av miljøet innen livskvalitet, 
i økende grad rundt inngrep 
og intensivkardiologi. 

Internasjonalt samarbeid
Avdelingen har de siste 10 
årene engasjert seg i hjelp 
til infrastruktur, og å drive 
utdannings- samarbeid 
med India og Tanzania samt 
veiledning av mastergrader 
og PhD. Det er allerede 
utdannet flere spesialister i 
hjertesykdom, som har flyt-
tet tilbake til sitt hjemland 
for å praktisere der. 

Oppsummering
Starten på den sterke faglige epoken som 
fulgte opprettelsen av Hjerteavdelingen, 
hadde basis i viktige forutsetninger som 
sterkt faglig engasjement og ervervelse av 

kompetanse utenfor landet. Hjertemedisinen 
er sterkt teknisk preget, og en viktig suk-
sessfaktor for den store fremgangen i diag-
nostikk og behandling, har vært blandingen 
av private gaver og offentlige investeringer 
i utstyr. 

Det lar seg som kjent ikke gjøre å rando-
misere omorganiseringer for å vurdere om 
resultatet er en suksess eller ikke, men en 
klar trend i tiden har vært at de fleste andre 
større sykehus har fulgt etter og samlet hjer-
teaktivitet i egne avdelinger, mange kanskje 
uten direkte linje til kirurgi, men alle med et 
organisert samarbeid. I tillegg har det vært 
en nærmest revolusjon i utviklingen av nye 
behandlingmetoder som også vil vanskelig-
gjøre en objektiv vurdering av hvor mye ny 
organisering i seg selv har betydd. Det er 
på den annen side ingen holdepunkter for 
at den har hatt en negativ effekt. Det er en 
solid faglig og organisatorisk jubilant som i 
år feirer 20-årsjubileum �

Hjerteavdelingen driver med diagnostikk, behandling og 
forskning på det høyeste nivå.
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og visse orale makrolider, antiarytmika klasse I og III. QTC Bazett intervall ≥500 mil lisekunder. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Sterkt nedsatt nyrefunksjon (kreatinin clearance <30 ml/minutt).  Forsiktighetsregler: 
Regelmessig vurdering av hjerte-, lever- og lungefunksjon anbefales. Ved AF-tilbakefall bør seponering vurderes. Behandlingen bør stoppes hvis pasienten utvikler noen av tilstandene som er kontraindisert. EKG anbefales 
minst hver 6. måned. Hvis permanent AF utvikles skal dronedaron seponeres. Pasi enten bør vurderes grundig mht. symptomer på hjertesvikt med stuvning, og skal rå des til å konsultere lege ved symptomer på hjertesvikt 
(vektøkning, deklive ødem, dyspné). Hvis hjertesvikt eller venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon utvikles, skal behandlingen avsluttes. Forsiktighet utvises hos pasienter med koronararterie sykdom. Forsiktighet utvises hos 
eldre pasienter ≥75 år med multippel komorbidi tet. Hepatocellulær leverskade, inkl. livstruende akutt leversvikt, er rapportert. Le verfunksjonsprøver bør utføres før oppstart av behandling, 1 uke og 1 måned etter 
behandlingsstart, deretter månedlig i 6 måneder, i 9. og 12. måned, og siden perio disk. Dersom ALAT er ≥3 × øvre normalgrense (ULN) bør ny måling gjøres innen 48-72 timer. Om denne bekrefter ALAT ≥3 × ULN bør 
dronedaron seponeres. Nød vendige undersøkelser og tett observasjon av pasienter fortsettes inntil ALAT er normalisert. Pasienten skal oppfordres til straks å rapportere symptomer på poten siell leverskade (som nyoppstått 
vedvarende magesmerte, tap av appetitt, kvalme, oppkast, feber, uvelhet, utmattelse, gulsott, mørk urin eller kløe) til legen. Økning i plasmakreatinin (gjennomsnittlig 10 mmol/liter) kan inntreffe tidlig etter behand lingsstart 
og vil ev. nå et platå etter 7 dager. Plasmakreatinin bør måles før og 7 da ger etter oppstart. Ved økt kreatininemi bør serumkreatinin måles etter enda 7 da ger. Dersom ingen ytterligere økning i kreatininemi observeres brukes 
denne verdi en som en ny baselinereferanse. Ved fortsatt økt serumkreatinin bør seponering vur deres. Kreatininemi skal ikke nødvendigvis føre til at behandling med ACE-hem mere eller angiotensin II-reseptorantagonister 
seponeres. Større økninger i kreatinin og blodureanitrogen er rapportert, dette er reversibelt etter seponering i de fleste til feller. Kalium- eller magnesiummangel korrigeres før oppstart og under dronedar onbehandling. 
Dronedaron kan indusere en moderat QTC Bazett-forlengelse (ca. 10 millisekunder), relatert til forlenget repolarisering. Disse endringene er knyttet til den terapeutiske effekten av dronedaron og er ikke et tegn på toksisitet. 
Oppfølging, inkl. EKG, anbefales under behandling. Hvis QTC Bazett-intervallet er ≥500 milli sekunder, skal dronedaronbehandlingen seponeres. Dronedaron har lav proarytmisk effekt. En nedgang i arytmisk død er observert. 
Proarytmisk effekt kan imidlertid oppstå i spesielle situasjoner slik som ved samtidig bruk av proarytmiske legemidler og/eller ved elektrolyttforstyrrelser. Tilfeller av interstitiell lungesykdom (inkl. pneumonitt og lungefibrose) 
er rapportert. Innsettende dyspné eller ikke-produktiv hoste kan være relatert til lungetoksisitet og pasienten bør overvåkes nøye klinisk. Hvis lungetoksisitet bekreftes skal behandlingen avsluttes. Preparatet skal ikke bru kes 
ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (lapp-laktasemangel) eller glukose-galaktosemalabsorp sjon.  Interaksjoner: Se også Kontraindikasjoner. Overvåkning 
av samtidig administrer te legemidler som digoksin og antikoagulantia er påkrevd. Potente CYP 3A4-indu sere som rifampicin, fenobarbital, karbamazepin, fenytoin og johannesurt er ikke anbefalt. MAO-hemmere kan redusere 
utskillelse av den aktive metabolitten til dro nedaron og brukes med forsiktighet. Dronedaron har potensial til å interagere med legemidler som er substrater for P-glykoproteiner, CYP 3A4 og CYP 2D6. Samtidig bruk av 
digoksin anbefales ikke da dette vil føre til en økt plasmakonsentrasjon av digoksin og mulig synergistisk effekt på hjertefrekvens og atrioventrikulær ledning. Klinisk og biologisk undersøkelse, inkl. blodprøver og EKG 
anbefales, og digok sindosen bør halveres. Dronedaron kan øke plasmakonsentrasjonen av sirolimus og takrolimus, dosen justeres om nødvendig. Betablokkere eller kalsiumantagonister med dempende effekt på sinus- og 
AV-knuten skal brukes med forsiktighet. Prepa ratene startes opp med lav dose og opptitrering skal kun gjøres etter EKG-vurde ring. Hos pasienter som allerede bruker kalsiumantagonister eller betablokkere ved oppstart av 
dronedaronbehandling, skal EKG tas og dosen justeres om nødvendig. Statiner skal brukes med forsiktighet. Lavere start- og vedlikeholdsdose av statiner skal vurderes, og pasienten monitoreres for kliniske tegn på 
muskeltoksisitet. INR bør overvåkes nøye etter start av dronedaron hos pasienter som bruker vitamin K-antagonister, iht. disses preparatomtale. Pasienten skal advares mot å drikke grape fruktjuice under dronedaronbehandling. 
Dronedaron øker eksponeringen av dabiga tran. Samtidig bruk anbefales ikke. Graviditet/Amming: Fertilitet: Dyrestudier har ikke vist påvirkning av fertilitet. Overgang i placenta: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. 
Ikke anbefalt un der graviditet. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon. Overgang i mors melk: Dronedaron og metabolitter utskilles i melk hos dyr. Fordelen barnet har av ammingen og fordelen kvinnen har av 
behandling skal veies opp mot hverandre.  Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Hjerte/kar: Hjertesvikt med stuvning. Under søkelser: Økt plasmakreatinin, forlenget QTC Bazett. Vanlige (≥1/100 til <1/10): 
Gastrointestinale: Diaré, oppkast, kvalme, abdominalsmerter, dyspepsi. Hjerte/kar: Bradykardi. Hud: Utslett (inkl. generalisert, makulært, makulopapulært), kløe. Le ver/galle: Unormale leverfunksjonsprøver. Øvrige: Utmattelse, 
asteni. Mindre van lige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Erytem (inkl. erytem og erytematøst utslett), eksem, fotosensitivitetsreaksjon, allergisk dermatitt, dermatitt. Luftveier: Interstitiell lun gesykdom, inkl. pneumonitt og 
lungefibrose. Nevrologiske: Dysgeusi. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Lever/galle: Hepatocellulær leverskade, inkl. livstruende akutt leversvikt. Nevrologiske: Ageusi.  Overdosering/Forgiftning: Intet spesifikt antidot. 
Støttende og symptomlindrende behandling. Det er ukjent om dronedaron og/eller metabolitter kan fjernes ved dia lyse. Se Giftinformasjonens anbefalinger C01B D07 side d. Pakninger og priser: 20 stk. (blister) kr. 332,10. 
100 stk. (endose) kr. 1.504,70. Refusjonsberettiget bruk: Vedlikehold av sinusrytme etter vellykket hjertekonvertering hos voksne, klinisk stabile pasienter med paroksysmal eller persistent atrieflimmer (AF) etter at 
alternative behandlingsmetoder er vurdert. Refusjonskoder: ICPC K78 Atrieflimmer/flutter, ICD I48 Atrieflimmer/flutter. Vilkår: Ingen. Sist endret: 01.02.2012
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Refusjonsberettiget bruk: Vedlikehold av sinusrytme etter vellykket hjertekonvertering hos voksne, klinisk 
stabile pasienter med paroksysmal eller persistent atrieflimmer (AF) etter at alternative behandlingsmetoder er 
vurdert. Refusjonskoder: ICPC K78 Atrieflimmer/flutter, ICD I48 Atrieflimmer/flutter. Vilkår: Ingen

MULTAQ® brukes for vedlikehold av sinusrytme, og skal ikke gis til pasienter med: permanent atrieflimmer, 
tidligere eller pågående hjertesvikt og/eller venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon 4
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Eneste antiarytmikum med dokumentert 
effekt på symptomlindring og reduksjon 
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Multaq «sanofi-aventis»

Antiarytmikum.                                   ATC-nr.: C01B D07

TABLETTER, filmdrasjerte 400 mg: Hver tablett inneh.: Dronedaronhydroklo rid 400 mg, laktosemonohydrat. Fargestoff: Titandioksid (E 171).  Indikasjoner: Vedlikehold av sinusrytme etter vellykket hjertekonvertering 
hos voksne, klinisk stabile pasienter med paroksysmal eller persisterende atrieflimmer (AF). Bør pga. sikkerhetsprofilen bare forskrives etter at alternative behandlings muligheter er vurdert. Skal ikke gis til pasienter med venstre 
ventrikkel systolisk dysfunksjon eller til pasienter med pågående eller tidligere episoder av hjertesvikt.  Dosering: Behandling bør kun startes og følges opp under veiledning av spesialist. Behandling kan startes opp poliklinisk. 
Anbefalt dose er 400 mg 2 ganger daglig. Ved uteglemt dose skal neste dose tas ved planlagt tidspunkt uten å dobles. Barn og ungdom <18 år: Ikke anbefalt. Eldre: Dosejustering er ikke nødvendig. Nedsatt le-
verfunksjon: Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (se Forsiktighetsre gler). Ingen dosejustering er nødvendig ved mild til moderat nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Kontraindisert ved sterkt nedsatt 
nyrefunksjon (kreatinincle arance <30 ml/minutt). Ingen dosejustering er nødvendig hos andre pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Administrering: Tas fortrinnsvis til frokost og kveldsmat. Grapefruktjuice skal unngås. 
 Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. AV-blokk grad II eller III. Fullstendig grenblokk. Distal blokk. Sinusknutedysfunksjon. Lednings defekter i atriene. «Sick sinus»-syndrom (bortsett fra brukt 
sammen med en funge rende pacemaker). Bradykardi <50 slag/minutt. Permanent AF med varighet ≥6 må neder (eller ukjent varighet) og hvor forsøk på å gjenopprette sinusrytme ikke len ger vurderes. Ustabile hemodynamiske 
tilstander. Tidligere eller nåværende hjerte svikt eller venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon. Lever- og lungetoksisitet rela tert til tidligere bruk av amiodaron. Samtidig behandling med sterke CYP 3A4-hemmere, som 
ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, telitromycin, klaritromycin, nefazodon og ritonavir. Legemidler som induserer «torsades de poin tes» som fenotiaziner, cisaprid, bepridil, trisykliske antidepressiver, terfenadin 
og visse orale makrolider, antiarytmika klasse I og III. QTC Bazett intervall ≥500 mil lisekunder. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Sterkt nedsatt nyrefunksjon (kreatinin clearance <30 ml/minutt).  Forsiktighetsregler: 
Regelmessig vurdering av hjerte-, lever- og lungefunksjon anbefales. Ved AF-tilbakefall bør seponering vurderes. Behandlingen bør stoppes hvis pasienten utvikler noen av tilstandene som er kontraindisert. EKG anbefales 
minst hver 6. måned. Hvis permanent AF utvikles skal dronedaron seponeres. Pasi enten bør vurderes grundig mht. symptomer på hjertesvikt med stuvning, og skal rå des til å konsultere lege ved symptomer på hjertesvikt 
(vektøkning, deklive ødem, dyspné). Hvis hjertesvikt eller venstre ventrikkel systolisk dysfunksjon utvikles, skal behandlingen avsluttes. Forsiktighet utvises hos pasienter med koronararterie sykdom. Forsiktighet utvises hos 
eldre pasienter ≥75 år med multippel komorbidi tet. Hepatocellulær leverskade, inkl. livstruende akutt leversvikt, er rapportert. Le verfunksjonsprøver bør utføres før oppstart av behandling, 1 uke og 1 måned etter 
behandlingsstart, deretter månedlig i 6 måneder, i 9. og 12. måned, og siden perio disk. Dersom ALAT er ≥3 × øvre normalgrense (ULN) bør ny måling gjøres innen 48-72 timer. Om denne bekrefter ALAT ≥3 × ULN bør 
dronedaron seponeres. Nød vendige undersøkelser og tett observasjon av pasienter fortsettes inntil ALAT er normalisert. Pasienten skal oppfordres til straks å rapportere symptomer på poten siell leverskade (som nyoppstått 
vedvarende magesmerte, tap av appetitt, kvalme, oppkast, feber, uvelhet, utmattelse, gulsott, mørk urin eller kløe) til legen. Økning i plasmakreatinin (gjennomsnittlig 10 mmol/liter) kan inntreffe tidlig etter behand lingsstart 
og vil ev. nå et platå etter 7 dager. Plasmakreatinin bør måles før og 7 da ger etter oppstart. Ved økt kreatininemi bør serumkreatinin måles etter enda 7 da ger. Dersom ingen ytterligere økning i kreatininemi observeres brukes 
denne verdi en som en ny baselinereferanse. Ved fortsatt økt serumkreatinin bør seponering vur deres. Kreatininemi skal ikke nødvendigvis føre til at behandling med ACE-hem mere eller angiotensin II-reseptorantagonister 
seponeres. Større økninger i kreatinin og blodureanitrogen er rapportert, dette er reversibelt etter seponering i de fleste til feller. Kalium- eller magnesiummangel korrigeres før oppstart og under dronedar onbehandling. 
Dronedaron kan indusere en moderat QTC Bazett-forlengelse (ca. 10 millisekunder), relatert til forlenget repolarisering. Disse endringene er knyttet til den terapeutiske effekten av dronedaron og er ikke et tegn på toksisitet. 
Oppfølging, inkl. EKG, anbefales under behandling. Hvis QTC Bazett-intervallet er ≥500 milli sekunder, skal dronedaronbehandlingen seponeres. Dronedaron har lav proarytmisk effekt. En nedgang i arytmisk død er observert. 
Proarytmisk effekt kan imidlertid oppstå i spesielle situasjoner slik som ved samtidig bruk av proarytmiske legemidler og/eller ved elektrolyttforstyrrelser. Tilfeller av interstitiell lungesykdom (inkl. pneumonitt og lungefibrose) 
er rapportert. Innsettende dyspné eller ikke-produktiv hoste kan være relatert til lungetoksisitet og pasienten bør overvåkes nøye klinisk. Hvis lungetoksisitet bekreftes skal behandlingen avsluttes. Preparatet skal ikke bru kes 
ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (lapp-laktasemangel) eller glukose-galaktosemalabsorp sjon.  Interaksjoner: Se også Kontraindikasjoner. Overvåkning 
av samtidig administrer te legemidler som digoksin og antikoagulantia er påkrevd. Potente CYP 3A4-indu sere som rifampicin, fenobarbital, karbamazepin, fenytoin og johannesurt er ikke anbefalt. MAO-hemmere kan redusere 
utskillelse av den aktive metabolitten til dro nedaron og brukes med forsiktighet. Dronedaron har potensial til å interagere med legemidler som er substrater for P-glykoproteiner, CYP 3A4 og CYP 2D6. Samtidig bruk av 
digoksin anbefales ikke da dette vil føre til en økt plasmakonsentrasjon av digoksin og mulig synergistisk effekt på hjertefrekvens og atrioventrikulær ledning. Klinisk og biologisk undersøkelse, inkl. blodprøver og EKG 
anbefales, og digok sindosen bør halveres. Dronedaron kan øke plasmakonsentrasjonen av sirolimus og takrolimus, dosen justeres om nødvendig. Betablokkere eller kalsiumantagonister med dempende effekt på sinus- og 
AV-knuten skal brukes med forsiktighet. Prepa ratene startes opp med lav dose og opptitrering skal kun gjøres etter EKG-vurde ring. Hos pasienter som allerede bruker kalsiumantagonister eller betablokkere ved oppstart av 
dronedaronbehandling, skal EKG tas og dosen justeres om nødvendig. Statiner skal brukes med forsiktighet. Lavere start- og vedlikeholdsdose av statiner skal vurderes, og pasienten monitoreres for kliniske tegn på 
muskeltoksisitet. INR bør overvåkes nøye etter start av dronedaron hos pasienter som bruker vitamin K-antagonister, iht. disses preparatomtale. Pasienten skal advares mot å drikke grape fruktjuice under dronedaronbehandling. 
Dronedaron øker eksponeringen av dabiga tran. Samtidig bruk anbefales ikke. Graviditet/Amming: Fertilitet: Dyrestudier har ikke vist påvirkning av fertilitet. Overgang i placenta: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. 
Ikke anbefalt un der graviditet. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon. Overgang i mors melk: Dronedaron og metabolitter utskilles i melk hos dyr. Fordelen barnet har av ammingen og fordelen kvinnen har av 
behandling skal veies opp mot hverandre.  Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Hjerte/kar: Hjertesvikt med stuvning. Under søkelser: Økt plasmakreatinin, forlenget QTC Bazett. Vanlige (≥1/100 til <1/10): 
Gastrointestinale: Diaré, oppkast, kvalme, abdominalsmerter, dyspepsi. Hjerte/kar: Bradykardi. Hud: Utslett (inkl. generalisert, makulært, makulopapulært), kløe. Le ver/galle: Unormale leverfunksjonsprøver. Øvrige: Utmattelse, 
asteni. Mindre van lige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Erytem (inkl. erytem og erytematøst utslett), eksem, fotosensitivitetsreaksjon, allergisk dermatitt, dermatitt. Luftveier: Interstitiell lun gesykdom, inkl. pneumonitt og 
lungefibrose. Nevrologiske: Dysgeusi. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Lever/galle: Hepatocellulær leverskade, inkl. livstruende akutt leversvikt. Nevrologiske: Ageusi.  Overdosering/Forgiftning: Intet spesifikt antidot. 
Støttende og symptomlindrende behandling. Det er ukjent om dronedaron og/eller metabolitter kan fjernes ved dia lyse. Se Giftinformasjonens anbefalinger C01B D07 side d. Pakninger og priser: 20 stk. (blister) kr. 332,10. 
100 stk. (endose) kr. 1.504,70. Refusjonsberettiget bruk: Vedlikehold av sinusrytme etter vellykket hjertekonvertering hos voksne, klinisk stabile pasienter med paroksysmal eller persistent atrieflimmer (AF) etter at 
alternative behandlingsmetoder er vurdert. Refusjonskoder: ICPC K78 Atrieflimmer/flutter, ICD I48 Atrieflimmer/flutter. Vilkår: Ingen. Sist endret: 01.02.2012
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Mathis Heibert

European School of Internal Medicine 
(ESIM) summer 2012
Fem dager med europeisk sommerskole for 41 yngre indremedisinere fra 21 land betyr 
bade faglig påfyll, interessante innsyn i andre lands helsevesen, interkulturell utveksling og 
mange nye bekjentskaper.

Mathis Heibert, overlege, Sykehuset Namsos.

EFIM er den europeiske foreningen 
for indremedisin og har som mål å 
være et forum for ”generalister” i 
indremedisin i Europa. I mange land 
går trenden mot mer subspesiali-
sering av faget, og i Danmark har 
man avskaffet spesialiteten generell 
indremedisin. 

I lys av en aldrende befolkning med 
sammensatte lidelser mener EFIM 
(og forfatteren) at det er økende 
behov for spesialister i generell indre-
medisin som kan være en gatekeeper 
mellom fastlegen og høyspesialiserte 
avdelinger. Hvert år arrangerer EFIM 
både ESIM og en europeisk kongress 
i indremedisin, dessuten finns det 
tallrike mindre møter og arbeidsgrup-
per, blant annet en ”Young Internists 
of Europe” –forsamling.

ESIM er arrangert siden 1998, og i 
år fant skolen for første gang sted 
på vestkysten av Tyrkia, i en ferieby 
i Kusadasi (Izmir), i nærheten av 
Hippokrates fødested. Det faglige 
programmet varte fra kl 9 til 17 og be-
stod av både (interaktive) forelesnin-
ger, workshops, klinisk-patologiske 
konferanser og ”case-presentations” 
fra alle land.

Temaer som ”quality management”, 
”kommunikasjon”, ”ledelse” og 
”fremtiden for generell indremedisin; 
med fokus på forskjellig utdanning i 
forskjellige land” ble tatt opp i flere 
workshops. Spesielt området ”kom-
munikasjon” ble det lagt mye vekt på. 
Ofte betegnet som ”soft stuff” (men 
som viktig supplement til medisinsk-
faglig kompetanse), presenterte 
kursledelsen flere modeller for læring 
og feedback som kan brukes både 
ovenfor medkolleger og pasienter. I 
forskjellige rollespill kunne deltakerne 

identifisere faktorer som fører til 
forbedret og effektivisert pasient-
behandling, og viktigheten med å 
utvikle standardiserte pasientforløp 
som et kvalitetssikringselement ble 
påpekt. Her er det viktig å involvere 
leger på alle stadier, både planleg-
ging, gjennomføring og vedlikehold 
av prosedyrene (se bilde IHI Fram-
ework, pkt. 1. og 6.)

Det var interessant å se hvor store 
forskjeller det er i utdanningen i 
Europa; i flere land finnes det ingen 
såkalt ”common trunk” (generell 
basisutdannelse på 2-4 år) i indreme-
disin. LIS-legen begynner sin etterut-
danning direkte i en grenspesialitet. 
I Estland, for å nevne et eksempel, 
er utdanningen i gastroenterologi en 
egenstendig utdanning og avslut-
tet etter fire år. Likevel må legen gå 
generelle indremedisinske vakter.
Også i avslutningseksamina er det 

store forskjeller i Europa: i Norge har 
vi ingen slike, mens Frankrike krever 
både en skriftlig eksamen og en 
publikasjon.

Deltakerne fikk under kurset også et 
omfattende innblikk i arbeids- og ut-
danningssituasjonen i flere østeuro-
peiske land, som Albania, Litauen og 
Romania, arbeidsdagen der er preget 
av lange, ofte ureglementerte vakter 
og lønn som er såpass lav at kandi-
daten må ha en bijobb for å kunne 
betale husleien – til ettertanke.

Ett høydepunkt var ”case presenta-
tions” fra alle deltakerland:
-  For Norge snakket Gustav 

Siqueland (SiV, Tønsberg) om 
en ung pasient med oliguri og 
påvirket nyrefunksjon – som viste 
seg å være rapid-progressiv GN 
(”Goodpasture´s syndrom”)

Bilde 1. Fornøyde deltakere foran ruinene av det gamle biblioteket i Ephesos.
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Smakebiter fra utvalgte presentasjo-
ner for øvrig:
- om dramatisk kalsifylaksi hos en 

adipøs pasient, diagnosen ble stilt 
sent og pasienten døde av ulcera-
sjoner og sepsis

- om et leptospirose-tilfelle fra Est-
land (som kan føre til et fulminant 
sykdomsbilde med DIC, agens 
Leptospira spp. finns ikke i Norge)

- om en 21-årig pasient med angi-
velig ovarialcancer, som feilaktig 
ble operert og utviklet massiv 
tumor-lyse-syndrom, det viste seg 
at diagnosen var feil: hun hadde et 
aggressivt Burkitt-Lymfom (som 
kjennetegnes av meget hurtig 
celledeling og som er en av de få 
onkologiske øyeblikelig hjelp-
situasjoner)

Jeg tror mange av oss følte seg litt som  
”Dr. House” mens vi prøvde å løse 
noen av gåtene som ble presentert.

Det faglige nivået var gjennom hele 
kurset høyt, og deltakerne fikk høre 
både om de siste anbefalingene i 
diagnostikk og behandling av kronisk 
pulmonal hypertensjon (et sammen-
satt og vanskelig tema) og deltok i 
et interaktivt og lærerikt ”elektrolytt-
quiz”. I nesten hver foredrag var det 
plass til spørsmål som auditoriet 
kunne besvare med trådløse gad-
gets, noe som økte motivasjonen for 

å følge med ytterligere. Spørsmålene 
var til dels vanskelige, og humøret slo 
en del bølger når svaralternativene 
fordelte seg eksakt på Gauss´ nor-
malforderingskurve i ett tilfelle.

Ved siden av det faglige programmet 
besøkte deltakerne en sjarmerende 
tyrkisk fjell-landsby og ikke minst 
ruinebyen ”Efesos”, ett av verdens 
syv underverker. På slutten av uken 
fikk alle deltakerbeviset sitt fra Prof. 
Erdal Akalim, universitet Istanbul og 
president av årets ESIM. Seremonien 
fant sted i Efesos store bibliotek be-
lyst av kveldssolen, og jeg tror ingen 
av deltakerne kommer til å glemme 
dette øyeblikket med det første.

Vi vil gjerne takke NIF for å ha fått 
muligheten å delta på ESIM 2012. 
Forhåpentligvis har mange av delta-
kerne blitt smittet av ”EFIM-viruset”.
Til slutt vil jeg gjerne sitere Dr. Chris 
Davidson, consultant i kardiologi i 
Brighton og grunlegger av ESIM, som 
uttalte: ”You need the EFIM, the EFIM 
needs you!” �

Videreførende lenker:
 Young Internist Group:  

http://younginternists.efim.org/.

 Cases presentert@ESIM 2012:  
http://www.esim2012.org/Clinical_Cases-17.html.
European Journal of Internal Medicine:  
http://www.ejinme.com/

 Hesketh et al. ”Developing the teaching instinct”. 
Med Teach. 2002 May;24(3):245-8. 

Bilde 2. Gustav Siqueland holdt case presentation for Norge om en ung pasient 
med Goodpasture’s syndrom.

EFIM`s 
utvekslingsprogram

European Federation of Internal 
Medicine lanserer et program for 
utveksling av LIS i indremedsin.  
En egen komitè har arbeidet de  
siste årene for at utvekslingen skal 
bli en realitet.

Erik Olsen, Leder, Norske Yngre Indremedisinere

EFIM vil være økonomisk 
ansvarlig for inntil 10 stipend på 
hver 600 Euro, men hver enkelt 
nasjonale forening vil velge ut 
legen i spesialisering som får 
delta.

Hittil er det 8 nasjonale indremedisinske  
foreninger som deltar i fra landene Frankrike, 
Israel, Italia, Latvia, Portugal, Slovakia, Tyrkia 
og Spania. Til sammen er det 29 forskjellige  
indremedisinske avdelinger i fra overnevnte 
land som har meldt sin interesse for å ta i mot 
leger. Fortsatt kan nasjonale foreninger søke 
om å ta i mot LIS i utvekskling. Hver avdeling 
må oppfylle krav som er satt av EFIM for å 
kunne tilby en relevant og lærerik periode for 
legen som er på besøk.  

Hver lege som deltar i utveksling til et annet 
land, vil få støtte med å finne et sted å bo og 
egen veileder som snakker engelsk. Det er 
meningen at deltager/LIS skal oppleve en  
mest mulig identisk hverdag som de lokale LIS, 
også når det gjelder mengde arbeid inkludert 
visitt og diskusjon av pasienter i plenum.  
Deltager må etterpå skrive en rapport som skal 
inneholde forskjeller mellom de to landene sitt 
helsevesen, forskjellene i behandlingen av  
spesifikke tema eller sykdommer. Kopi av 
denne rapporten må sendes til EFIM, og  
deltager vil motta et diplom tilbake.

Det gjenstår fortsatt enkelte detaljer før  
programmet starter,  og planen er at det skal 
være ferdig til EFIM sitt høstmøte i Madrid i 
Oktober i år �

Erik Olsen
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Ullevål Sykehus gjennom 125 år
Rolf Kåresen, professor emeritus, dr med.

Det var et Ullevål før sykehuset
Navnet Ullevål betyr Ulls rydning, 
det vil si jorder ryddet i den norrøne, 
krigerske og skiløpende guden Ulls 
tegn. Frem til reformasjonen tilhørte 
den Oslo bispestol, men ble så kron-
gods til den kom i privat eie i 1662. 
Brukseier Bernt Anker overtok i 1789, 
men donerte den i 1793 til sin svoger 
John Collet. Det fortelles at gavebre-
vet lå under asjetten til John Collet 
under en av de utallige flotte selska-
per som ble holdt på gården. Dette 
festlige livet tok en brå slutt da Johan 
Collet døde i 1810. Boet gikk konkurs 
i 1829, og etter et kortvarig statlig 
eierskap gikk gården over i privat eie 
og ble delt i to, Store og Lille Ullevål 
som fikk nytt våningshus. Det står 
ennå og fungerte som direktørbolig 
for sykehuset i tiden 1897 til 1924. 
Stabburet og låven ble bygget i 1874. 
Låven brant dessverre i 2011, men 
stabburet står ennå. I 1884 kjøpte 
Oslo kommune Lille Ullevål (134 mål) 
for å bygge et epidemisykehus og 
deretter Store Ullevål i 1909, hvorav 
133 mål ble disponert til sykehuset.

Epidemisykehuset tar form
Høsten 1984 nedsatte formannska-
pet i Oslo en komité som skulle gjøre 
forslag til fordeling av de innkjøpte 
arealene mellom sinnsykeasyl, epi-
demilasarett og alminnelig sykehus 
samt gi forslag om bygningsmåte. 
Komiteens konklusjon var at en burde 
bygge epidemilasarett med seks 
større og to mindre paviljonger med 
totalt 176 senger, mens sinnsykeasyl 
og alminnelig sykehus kunne vente. 
Innstillingen ble vedtatt og arkitekt 
Adolf Schirmer fikk oppdraget med å 
tegne epidemiavdelingen.

Det skulle bygges som et pavili-
ongsykehus, idet man tok hensyn 
til den såkalte miasmeteori for 
sykdomssmitte. Den gikk ut på at 
sykdom skyltes forurenset luft som 
brakte smitten fra det ene individ til 
det neste. Av denne grunn unngikk 
man flere etasjes bygninger, sørget 
for høyloftede rom med sofistikert 
ventilasjon (luftetårn). Bygningene 
ble lagt i god avstand fra hverandre 

med beplantinger mellom for å hindre 
miasmene å bre seg mellom byg-
ningene. Dette til tross for at Johns 
Snow i 1854 påviste at en koleraepi-
demi i London var vannbåren. Også 
den gang tok det tid før vitenskape-
lige fakta fikk effekt på medisinsk 
praksis!

Femte september 1887 blir så fire syke- 
paviljonger, en mottagelsespaviljong 
(nå museum), økonomibygning, stal-
ler for ambulansehestene og likhus 
(alle revet) tatt i bruk. Første pasient 
var en gutt med skarlagensfeber. Det 
ble ansatt en overlege og to assis-
tentleger for å behandle pasientene, 
det vil si 90,6 senger per lege! 

Videre utbygging
I de første 25 år av det nye århundret 
følger så en enorm byggeaktivitet. I 
1902 står nåværende kirurgisk blokk 
ferdig. I 1903 følger så to bygg for 
hud og veneriske sykdommer (i dag 
hudavdeling og dagkirurgibygg), 
patologibygg (i dag It-hus) og difteri 
paviljong 1K (i dag Forebyggende 
medisin og Forskningsforum). Det 
interessante med 1K, er at byg-
get reflekterer overgangsfasen fra 
miasmeteoriens tid til moderne 
smitteforebyggelse. Man har forlatt 
de enetasjes paviljongene, men 
beholder ventilasjonssystemene og 
luftetårnene. Smijernsverandaen i 2. 
etasje viser hvor rigorøst man gjen-
nomførte isolasjon. Den er nemmelig 

ikke beregnet på pasientene, men 
på pårørende som kunne se til sine 
slektninger gjennom de lukkede vin-
duene. I 1915 ferdigstilles nåværende 
medisinsk blokk, psykiatri A og en 
egen paviljong (L) for pasienter med 
skarlagensfeber. I 1917 kommer ny 
mottagelse for epidemiavdelingen 
(M), i 1919 legeboliger i Sognsveien 
(nå BUP), i 1921 psykiatrisk avdeling 
B og søsterhjemmet og nytt admi-
nistrasjonsbygg i 1924. Det benyttes 
fortsatt til samme formål.

Krigs- og etterkrigstid fører til stillstand  
frem til 1949, da en ny byggefase 
startes med politiets observasjonsav-
deling. I 1952 ferdigstilles nåværende 
geriatrisk avdeling og barneavdeling. 
Barneavdelingen får på grunn av 
plassmangelen et tillegg av proviso-
riske brakker i 1968. Det provisoriet 
opphørte etter 30 år, da barna i 1998 
flyttet inn i det nye Barnesenteret. I 
1964 sto Nordfløyen klar for kirurgi 
og kvinnesykdommer. Den ble i 1998 
og 1999 rehabilitert til Kvinnesenteret 
som i dag ivaretar all kvinnesykdom 
og cirka 7000 fødsler per år. 

Etter at kjelleretasjen i flere år hadde 
stått dekket av presenninger på 
grunn av pengemangel, ble Midt-
blokken ferdig i 1971 med polikli-
nikker, røntgen og klinisk kjemisk 
laboratorium. I 1980 flyttet patologi, 
mikrobiologi samt blodbank inn i nytt 
laboratoriebygg. 

Rolf Kåresen

Arkitekt Victor Nordans plan fra 1898 for videre utbygging (gule bygg) av  
epidemisykehuset (grå bygg).
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I januar 1995 ble Sentralblokken med 
sterilsentral, felles mottagelse for 
medisin og kirurgi, ny operasjonsav-
deling, postoperativ og intensivavde-
ling åpnet. Andre mai 2000 tok man 
Pasienthotellet i bruk. Det represen-
terte et paradigmeskift i omsorg, idet 
man nå flyttet fødende inn i hotellet 
fire timer etter fødsel i stedet for 
barselpost, og en del nyopererte rett 
fra post-operativ avdeling. 

I oktober 2006 ble Kreftsenteret og 
Isolatsenteret tatt i bruk. Samtidig 
ble det bygd et parkeringshus med 
en helikopterplattform som ved 
broforbindelser gjør det mulig å trille 
hardt skadde rett inn i akuttmottaket. 
Verdien av dette fikk vi dokumentert 
under den tragiske terroraksjonen 22. 
juli 2011.

Fra 01.01.09 har Radiumhospitalet, 
Rikshospitalet, Ullevål og Aker syke-
hus administrativt vært et sykehus, 
Oslo Universitetssykehus (OUS). En 
arealplan fra 2011 lokaliserer mye 
av fremtidig utbygning på Ullevåls 
grunn hvor det fortsatt er mye plass. 
Det arbeides nå også med en faglig 
strategiplan som skal være ferdig 
våren 2013. Men fortsatt mangler det 
signaler fra Regjering og Storting på 
hvordan denne svære omstillingen 
skal finansieres. De siste anslagene 
fra våren 2012 er på mellom 17 og 18 
milliarder kroner frem mot 2025.

Medisinsk utvikling og  
konsekvensene det bør få 
For 125 år siden ble de første delene 
av sykehuset bygget i brytningstiden 
mellom gamle forestillinger om smit-
teveier og moderne mikrobiologi. Det 
var de epidemiske sykdommene dif-
teri, skarlagensfeber og tuberkulose 
som dominerte sykdomspanoramaet. 
Dette varte helt frem mot trettitallet 
da utviklingen av antibiotika startet 
med at G. Domagk i 1935 laget det 
første sulfonamid (Prontosil). Etter 
dette var det de andre sykdommene, 
skader, slitasjeforandringer, kro-
niske medisinske sykdommer som 
sukkersyke, astma, leddgikt samt 
kreftsykdommer som tok over (se 
figur under). 

Et annet hovedtrekk var at mulighe-
tene for å gjøre noe med de kroniske 
sykdommene øket enormt. Fra Ban-
ting og Best i 1922 isolerte insulin, 
og gjorde en dødelig sykdom om til 

en nær normal 
tilværelse, og 
frem til at vi i dag 
kan skifte ut ut-
slitte ledd, nyrer, 
øyelinser, blokke 
ut eller operere 
trange blodårer, 
har de medisin-
ske fremskritt 
vært store.

Men det følger 
også proble-
mer med dette. 
Helsevesenet 
koster mer og 
mer, sykehusbudsjettene holder 
langt fra følge med de medisin-
ske mulighetene og befolkningens 
forventninger om å få slike tilbud. Vi 
har også problemer med den ”skyt-
teltrafikken” pasientene opplever 
når de skal gjennom den komplekse 
utredningen moderne medisin krever. 
De vandrer dag for dag, uke etter uke 
mellom forskjellige laboratorier og 
spesialistgrupper med nye avtaler 
og nye ventetider hver gang. Ikke 
bare er dette slitsomt og irriterende 
for pasientene, men også svært res-
surskrevende for sykehusene. En må 
i langt større grad samle laborato-
rietjenester og klinisk virksomhet i 
tverrfaglige grupper, som i samme 
geografiske område og ideelt sett 
på samme dag kan gi pasienter med 
mistanke om sykdommer av spesiell 
natur, en komplett utredning. Dette er 
det konseptet Oslo universitetssyke-
hus egentlig handler om.

Et poeng er det også at ettersom 
aldersammensetningen, og dermed 
den kroniske sykeligheten øker, og vi 
får en betydelig befolkningsøkning i 
Oslo-området (20 % frem til 2025), 
må vi i større grad lære befolkingen til 
å vurdere helemessige bagateller og 
små forverrelser av kronisk sykdom 
selv! Særlig til primærhelsetjenesten, 
men også til sykehuspoliklinikkene 
er det i dag svært lav terskel for 
henvendelse. Vi må gi opplæring til 
pasienter og pårørende på en slik 
måte at de kan bli tryggere på sine 
egne vurderinger og bli bedre i stand 
til for eksempel å selv justere sin 
medikasjon. 

Det mangler altså ikke på utfordrin-
ger for de som skal planlegge det 
fremtidige Oslo universitetssykehus. 
Men det viktige må nå være at man 
ikke ”sparer på skillingen” slik at 
”daleren går” senere ved la være å 
erstatte gamle uhensiktsmessige 
bygg med nye og driftseffektive �

Tapping av difteri antiserum.
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– Effektiv HbA1c 
   reduksjon1

– Ingen 
   vektøkning2

– Lav forekomst av 
   hypoglykemi (1%)2

Eucreas gir 
mer effekt
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 Når metformin 
ikke er nok

Når metformin 

TYPE 2

DIABETES

Eucreas Novartis Antidiabetikum.                ATC-nr.: A10B D08
TABLETTER, � lmdrasjerte 50 mg/850 mg  og 50 mg/1000 mg: Hver tablett inneh.: Vildagliptin 50 mg, resp. 50 mg, 
metforminhydroklorid 850 mg (tilsv. metformin 660 mg), resp. 1000 mg (tilsv. metformin 780 mg), hjelpesto� er. Fargesto� er: Gult 
jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Behandling av diabetes mellitus type 2 hos pasienter med utilstrekkelig 
glykemisk kontroll til tross for maks. tolererbar peroral dose av metformin monoterapi, eller til pasienter som allerede får 
kombinasjonsbehandling med vildagliptin og metformin som separate tabletter. Dosering: Voksne: Basert på gjeldende 
metformindose innledes behandlingen med 1 tablett 50 mg/850 mg 2 ganger daglig eller 1 tablett 50 mg/1000 mg 2 ganger daglig, 
tatt morgen og kveld. Anbefalt daglig dose er vildagliptin 100 mg + metforminhydroklorid 2000 mg. Pasienter som får vildagliptin 
og metformin som separate tabletter kan bytte til Eucreas med tilsvarende dose av hver komponent. Doser >100 mg vildagliptin 
anbefales ikke. Eldre >65 år: Nyrefunksjonen bør kontrolleres regelmessig. Barn <18 år: Sikkerhet og e� ekt er ikke dokumentert. 
Nedsatt nyrefunksjon: Se Kontraindikasjoner. Nedsatt leverfunksjon: Bør ikke brukes av pasienter med nedsatt leverfunksjon, 
inkl. de med ALAT eller ASAT >3 × øvre nor-malgrense ved behandlingsstart. Administrering: Gastrointestinale symptomer 
assosiert med metformin kan reduseres ved å ta tablettene sammen med eller umiddelbart etter mat. Det anbefales å svelge 
tabletten hel. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholdssto� ene. Diabetisk ketoacidose eller diabetisk prekoma. 
Nyresvikt eller nedsatt nyrefunksjon, de� nert som ClCR <60 ml/minutt. Akutte tilstander som potensielt kan endre 
nyrefunksjonen, slik som dehydrering, alvorlig infeksjon, sjokk, i.v. bruk av jodholdige kontrastmidler. Akutt eller kronisk sykdom 
som kan forårsake hypoksi i vev, slik som hjerte- eller respirasjonssvikt, nylig gjennomgått hjerteinfarkt og sjokk. Nedsatt 
leverfunksjon. Akutt alkoholforgi� ning, alkoholisme. Amming. Forsiktighetsregler: Bør ikke brukes ved diabetes type 1. 
Laktacidose kan forekomme i svært sjeldne tilfeller pga. metforminakkumulering og oppstår primært ved signi� kant nyresvikt. 
Forekomst av laktacidose kan og bør reduseres ved å samtidig vurdere andre risikofaktorer (f.eks. dårlig kontrollert diabetes, 
ketose, langvarig faste, overdrevet alkoholinntak, nedsatt leverfunksjon og enhver tilstand assosiert med hypoksi). Serumkreatinin 
bør monitoreres regelmessig: Minst 1 gang pr. år ved normal nyrefunksjon, og minst 2-4 ganger pr. år ved serumkreatininnivå i 
øvre del av normalområdet og hos eldre. Særlig forsiktighet i situasjoner der nyrefunksjonen kan reduseres, f.eks. ved oppstart av 
behandling med antihypertensiver, diuretika eller NSAIDs. Sjeldne tilfeller av leverdysfunksjon (inkl. hepatitt) er rapportert. I 
disse tilfellene er pasientene vanligvis asymptomatiske og uten klinisk sekvele, og leververdiene normaliseres etter seponering. 
Leverfunksjonstester bør utføres før behandlingsstart, hver 3. måned i løpet av 1. behandlingsår og deretter periodisk. Ved 
utvikling av forhøyet transaminasenivå bør en ny bekre� ende leverfunksjonstest uføres, deretter bør pasienten følges opp med 
hyppige tester til verdiene er normale igjen. Dersom det observeres en vedvarende økning av ASAT og ALAT på >3 × øvre 
normalgrense, bør behandlingen seponeres. Ved gulsott eller andre tegn på leverskade bør behandlingen avbrytes. Behandlingen 
bør ikke gjenopptas når lever-funksjonstestene er normale. Diabetespasientene bør undersøkes med tanke på hudlesjoner i 
forbindelse med rutinemessig oppfølging. Tilfeller av akutt pankreatitt er rapportert ved  bruk av vidagliptin, og regresjon er 
observert etter seponering. Ved mistanke om pankreatitt bør preparatet og andre potensielt mistenkte legemidler seponeres. 
Pasienten bør informeres om det karakteristiske symptomet på akutt pankreatitt: Vedvarende, sterke magesmerter. Behandling 
bør seponeres 48 timer før elektiv kirurgi med generell anestesi, og bør ikke gjenopptas før tidligst 48 timer etter inngrepet. 
Pasienter som opplever svimmelhet bør ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Interaksjoner: Vildagliptin er verken et substrat for 
CYP 450 eller en hemmer/induser av disse og har derfor lavt interaksjonspotensiale. Den hypoglykemiske e� ekten kan reduseres 
av visse legemidler, inkl. tiazider, kortikosteroider, thyreoideapreparater og sympatomimetika. Inntak av alkohol og legemidler 
som inneholder alkohol bør unngås med tanke på laktacidose. Ved samtidig bruk av kationiske legemidler som elimineres ved 
renal, tubulær sekresjon (f.eks. cimetidin) bør glykemisk kontroll monitoreres nøye. Dosejustering innen anbefalt doseringsområde 
og endringer i diabetesbehandling bør overveies. Eucreas bør seponeres før eller ved i.v. injeksjon av jodholdige kontrastmidler. 
Behandling bør ikke gjenopptas før 48 timer etter, og kun etter at nyrefunksjonen er undersøkt på nytt og funnet normal. Ved 
samtidig bruk av legemidler med hyperglykemisk e� ekt (glukokortikoider, beta2-agonister og diuretika) bør blodsukker måles 
o� ere, spesielt ved oppstart. Dosejustering av Eucreas kan være nødvendig ved samtidig behandling og ved seponering. ACE-
hemmere kan redusere blodsukkeret og dosejustering kan være nødvendig. Graviditet/Amming: Overgang i placenta: Ikke 
tilstrekkelige data fra gravide. Dyrestudier med vildagliptin har vist reproduksjonstoksiske e� ekter ved høye doser. Skal ikke 
brukes under graviditet. Overgang i morsmelk: Utskilles i melk hos dyr. Skal ikke brukes under amming. Bivirkninger: Vanlige 
(<1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Nevrologiske: Tremor, hodepine, svimmelhet. Sto� ski� e/ernæring: Hypoglykemi. 
Mindre vanlige (>1/1000 til <1/100): Nevrologiske: Tretthet. Ytterligere bivirkninger som er observert med de enkelte 
virkesto� ene: Vildagliptin: Mindre vanlige (>1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Forstoppelse. Hjerte/kar: Perifert ødem. 
Muskel-skjelettsystemet: Artralgi. Svært sjeldne (<1/10 000): Infeksiøse: Øvre lu� veisinfeksjon, nasofaryngitt. Etter 
markedsføring: Etter markedsføring: Rapporter om tilfeller av unormale leverfunksjonstester og tilfeller av hepatitt, reversibelt 
ved seponering. Ukjent frekvens: Urticaria, pankreatitt. Metformin: Svært vanlige (>1/10): Gastrointestinale: Oppkast, diaré, 
magesmerter, nedsatt appetitt. Vanlige (>1/100 til <1/10): Nevrologiske: Metallsmak. Svært sjeldne (<1/10 000): Hud: 
Hudreaksjoner som erytem, pruritus, urticaria. Lever/galle: Unormale leverfunksjonstester eller hepatitt. Sto� ski� e/ernæring: 
Redusert opptak av vitamin B12, laktacidose. Overdosering/Forgi� ning: En stor overdose metformin (eller samtidige 
risikofaktorer for laktacidose) kan medføre laktacidose, som må behandles på sykehus. Hemodialyse er den mest e� ektive 
metoden for � erning av metformin. Vildagliptin kan ikke � ernes ved hemodialyse, men hovedmetabolitten som dannes ved 
hydrolyse kan � ernes. Støttende tiltak anbefales. Se Gi� informasjonens anbefalinger for metformin A10B A02 side d og 
vildagliptin A10B H02 side d. Egenskaper: Klassi� sering: Vildagliptin er en dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hemmer. Metformin 
er et biguanid. Virkningsmekanisme: Vildagliptin gir hurtig og total hemming av DPP-4-aktiviteten, som medfører økning i 
fastende og postpran¬dialt endogent nivå av inkretinhormonene GLP-1 og GIP. Ved å øke endogent nivå av disse, økes 
betacellenes glukosesensitivitet, med forbedring av glukoseavhengig insulinsekresjon. Økt endogent GLP-1-nivå øker alfacellenes 
glukosesensitivitet og gir mer hensiktsmessig glukoseavhengig glukagonsekresjon. Forsterket økning i insulin-/glukagon-ratio 
ved hyperglykemi pga. økt inkretinnivå gir redusert fastende og postprandial hepatisk glukoseproduksjon, som igjen gir redusert 
glykemi. Metformin reduserer hepatisk glukoseproduksjon via hemming av glukoneogenesen og glykogenolysen, øker 
insulinsensitiviteten i muskler, som forbedrer perifert glukoseopptak og utnyttelse, samt ved å forsinke glukoseabsorpsjonen fra 
tarmen. Metformin stimulerer intracellulær glykogensyntese og har gunstig e� ekt på lipidmetabolisme. Kombinasjon av 2 
antihyperglykemiske legemidler med komplementære virkningsmekanismer forbedrer den glykemiske kontrollen hos pasienter 
med diabetes type 2. Absorpsjon: Vildagliptin: Hurtig. Maks. plasmakonsentrasjon etter 1,7 timer. Absolutt biotilgjengelighet 
85%. Metformin: Maks. plasmakonsentrasjon etter ca. 2,5 timer. Absolutt biotilgjengelighet 50-60%. Proteinbinding: Vildagliptin: 
9,3%. Metformin: Ubetydelig. Fordeling: Distribusjonsvolum: Vildagliptin: 71 liter. Metformin: 63-273 liter. Fordeles i 
erytrocytter. Halveringstid: Vildagliptin: Ca. 3 timer. Metformin: Ca. 6,5 timer. Metabolisme: Vildagliptin: Hydrolysering til 
inaktiv metabolitt. Metaboliseres ikke i målbar grad av CYP 450-enzymer. Utskillelse: Vildagliptin: 85% via urin og 15% i 
feces. Metformin utskilles uendret via urin. Pakninger og priser: 50 mg/850 mg : 60 stk.1 (blister) kr 479,40.  3 × 60 
stk. 1 (blister) kr 1368,10. 50 mg/1000 mg: 60 stk.1 (blister) kr 501,80. 3 × 60 stk.1 (blister) kr 1435,30. Refusjon: A10B 
D08_1  Metformin og vildagliptin. Refusjonsberettiget bruk: Behandling av type 2 diabetes mellitus kun i 
kombinasjon med metformin og/eller sulfonylurea. Insulinbehandling må være vurdert som et alternativ før oppstart.
Refusjonskode: 
ICPC                            Vilkår nr  ICD         Vilkår nr
T90           Diabetes ikke-insulinavhengig         199  E11    Diabetes mellitus type II        199 
Vilkår: 
199 Refusjon ytes kun til pasienter som ikke oppnår tilstrekkelig sykdomskontroll på høyeste tolererte dose med:
- kombinasjonen av metformin og sulfonylurea, eller - metformin alene dersom det er tungtveiende medisinske 
grunner for ikke å bruke sulfonylurea.                                 Sist endret: 22.12.2011 (SPC 24.11.2011)
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