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NON-VITAMIN K-AVHENGIGE 
ORALE ANTIKOAGULANTIA 

(NOAK) VED ATRIEFLIMMER – 
HVA MÅ MAN VITE OG HVORDAN 

BRUKE DEM I PRAKSIS?
Sigrun Halvorsen, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus 

I løpet av de siste 5 år har vi fått 3 non-
vitamin K-avhengige orale antikoagulantia 
(NOAK) på markedet: dabigatran (Pra-
daxa®), rivaroxaban (Xarelto®) og apixaban 
(Eliquis®). Om kort tid ventes nr 4, edoxa-
ban (Lixiana®). Selv om mange begynner 
å bli kjent med disse i praktisk bruk, er det 
likevel mange spørsmål som stadig melder 
seg. Denne artikkelen er ment å være et 
hjelpemiddel for dem som fortsatt føler 
seg utrygge i forhold til hvordan disse nye 
medikamentene skal brukes hos pasienter 
med atrieflimmer.

Egenskaper ved NOAK
I starten var de nye, og vi kalte dem «Nye 
Orale AntiKoagulantia» (NOAK). Nå er de 
ikke lenger nye, men vi kaller dem fortsatt 
for NOAK. Betegnelsen står nå for «Non-
vitamin K-avhengige Orale AntiKoagu-

lantia» [1]. Et alternativt navn er DOAK 
(direkte virkende orale antikoagulantia). 

I motsetning til warfarin som hem-
mer syntesen av alle de vitamin-K avhen-
gige koagulasjonsfaktorene (faktor II, VII, IX 
og X), hemmer NOAK bare ett enkelt trinn 
i koagulasjonssystemet: dabigatran er en 
direkte trombinhemmer, mens rivaroxaban 
og apixaban begge hemmer faktor Xa.

Effekt av NOAK 
sammenliknet med warfarin 
ved atrieflimmer 
NOAK har vært testet i store fase-3-studier 
på pasienter med nonvalvulær atrieflimmer, 
med mellom 14.000 og 21.000 deltakere i 
hver studie. I RELY-studien [2], hvor war-
farin ble sammenliknet med dabigatran i 2 
ulike doser (150 mg x 2 og 110 mg x 2), viste 
man at behandling med dabigatran 150 mg 

Tabell 1. Egenskaper ved NOAK (se også preparatomtale www.felleskatalogen.no)

Dabigatran Rivaroxaban Apixaban
Virkningsmekanisme Direkte trombinhemmer Faktor Xa-hemmer Faktor Xa-hemmer
Oral biotilgjengelighet 6 - 7 % 20 mg: 66 % uten mat, 

100 % med mat
50 %

Tid til maksimal hemning 0,5 - 2 t 2 - 4 t 3 - 4 t
Halveringstid ved normal 
nyrefunksjon

11-14 t 5-9 t hos yngre, 11-13 t 
hos eldre

12 t

Utskillelse i urinen 85 % 33 % uendret, 
33 % etter metabolsk 
nedbrytning

 27 %

Dosering ved forebyg-
ging av slag og systemisk 
emboli hos voksne pasi-
enter med nonvalvulær 
atrieflimmer

150 mg x 2
(110 mg x 2 til pasienter 
≥ 80 år eller ved sam-
tidig bruk av verapamil. 
Andre tilstander etter 
individuell vurdering, se 
Felleskatalog- tekst)

 20 mg x 1
(15 mg x 1 ved GFR 30-49 
ml/min)

5 mg x 2
(2,5 mg x 2 ved 
GFR 15-29 ml/min 
eller minst 2 av 
følgende: alder ≥ 80 
år, kroppsvekt ≤ 60 
kg, serumkreatinin 
≥ 133 μmol/l) 
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x 2 var forbundet med 35 % lavere risiko for 
hjerneslag og systemisk emboli enn warfa-
rin, mens risiko for alvorlig blødning var den 
samme som for warfarin. Behandling med 
den lavere dosen med dabigatran (110 mg 
x 2) viste seg å være like effektiv som war-
farin som profylakse mot slag og systemisk 
emboli, og forbundet med lavere forekomst 
av blødning enn warfarin. Begge doser var 
forbundet med lavere risiko for intrakraniell 
blødning enn warfarin (se tabell 2).

I ROCKET-studien [3] viste man at 
behandling med rivaroxaban var like effektiv 
som warfarin til å hindre slag og systemisk 
emboli, og risiko for alvorlig blødning var 
også den samme, men risiko for intrakraniell 
og fatal blødning var signifikant redusert 
ved bruke av rivaroxaban sammenliknet 
med warfarin. ARISTOTLE-studien [4] 
påviste at behandling med apixaban var 
forbundet med 21 % lavere risiko for slag og 
systemisk emboli enn warfarin. Samtidig var 
risiko for alvorlig blødning redusert med 31 
% og risiko for død med 11 %. Også i denne 
studien var risiko for intrakraniell blødning 
redusert ved bruk av det nye medikamentet, 
og det var ingen økning i gastrointestinale 
blødninger (tabell 2).

I den siste og største av studiene, 
ENGAGE-AF [5], studerte man 2 ulike doser 

av edoxaban, 60 mg x 1 og 30 mg x 1, og 
pasientene ble fulgt opp i hele 2,8 år. Begge 
dosene var like effektive som warfarin til å 
hindre slag og systemiske emboli (nonin-
ferior), men ikke bedre. I gruppen som fikk 
den laveste dosen, var det en tendens til 
økning av iskemiske slag. De var også begge 
forbundet med signifikant lavere risiko for 
alvorlig blødning og død av kardiovaskulær 
årsak sammenliknet med warfarin. Edoxa-
ban fikk nylig europeisk godkjenning (25. 
juni 2015). Det betyr at vi kan regne med 
norsk godkjenning over sommeren og even-
tuelt refusjon våren 2016. 

Hvem skal ha behandling 
med orale antikoagulantia?
Europeiske retningslinjer anbefaler i dag 
å gi antikoagulasjonsbehandling til alle 
pasienter med atrieflimmer, bortsett fra 
til pasienter med veldig lav risiko for slag 
(alder < 65 år uten andre risikofaktorer) 
[6]. CHA2DS2-VASc-score anbefales brukt 
for å risikostratifisere pasientene (tabell 
3) [6]. Hos pasienter med atrieflimmer 
og CHA2DS2-VASc score ≥2 er det en klar 
anbefaling om antikoagulasjonsbehandling. 
Ved CHA2DS2-VASc =1 foreslås det å gi 
antikoagulasjon, men evidensen er mindre 
sterk, og det anbefales å vurdere gevinst 

Tabell 2. Effekt og sikkerhet av de 3 tilgjengelige NOAK sammenliknet med warfarin ved nonvalvulær atrie-
flimmer. Data er fra de 3 store fase-3-studiene. Rød tekst betyr bedre resultat ved bruk av nytt medikament 
sammenliknet med warfarin; blå tekst betyr dårligere.

RELY [2] ROCKET [3] ARISTOTLE [4]
Dabigatran 
150 mg x2

Dabigatran 
110 mg x2

Rivaroxaban 20 
mg x 1

Apixaban 
5 mg x 2

Profylakse mot 
slag/systemisk 
emboli

Mer effektiv 
enn warfarin 
(superior)

Like effektiv 
som warfarin 
(noninferior) 

Like effektiv 
som warfarin 
(noninferior)

Mer effektiv enn 
warfarin (superior)

Risiko for alvorlig 
blødning
(major bleeding)

Samme risiko 
som ved bruk av 
warfarin

Lavere risiko enn 
ved bruk av warfa-
rin (superior)

Samme risiko som 
ved bruk av warfarin

Lavere risiko 
enn ved bruk av 
warfarin
(superior)

Dødelighet Redusert risiko for 
kardiovaskulær 
død sammenliknet 
med warfarin

Samme risiko for 
død som ved bruk 
av warfarin

Ikke-signifikant 
reduksjon av død 
sammenliknet med 
warfarin

Redusert risiko for 
død uansett årsak 
sammenliknet 
med warfarin

Risiko for 
intrakraniell 
blødning 

Lavere risiko 
vs warfarin 
(superior)

Lavere risiko vs 
warfarin (superior)

Lavere risiko vs war-
farin (superior)

Lavere risiko vs 
warfarin
(superior)

Gastro-intestinal-
blødning

Signifikant økning 
sammenliknet 
med warfarin 

Ingen signifikant 
økning sammenlik-
net med warfarin

Signifikant økning 
sammenliknet med 
warfarin

Samme forekomst 
som ved bruk av 
warfarin

Data er hentet fra studiepublikasjonene [2-4] og er i tråd med den spesielle preparatomtalen (SPC) for de 3 
medikamentene.
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opp mot blødningsrisiko og pasientens 
egne ønsker. Ved CHA2DS2-VASc score = 
O er risikoen for slag så lav at det ikke er 
indisert med antikoagulasjonsbehandling. 
Dersom score =1 pga kvinnelig kjønn og 
ingen andre risikofaktorer tilstede, er det 
heller ikke nødvendig med antikoagulasjon. 
For fyldigere råd om dette, se for øvrig de 
norske «Retningslinjer for antitrombotisk 
behandling» fra Norsk Selskap for Trom-
bose og Hemostase (NSTH), der kapittel 8 
omhandler atrieflimmer (www.magicapp.
org). Pasienter med paroksystisk og persis-
terende atrieflimmer vurderes og behandles 
med antikoagulasjon på samme måte som 
pasienter med permanent atrieflimmer. 

Det anbefales også å bestemme 
HAS-BLED-score hos alle pasienter med 
atrieflimmer (tabell 4) [6]. Høy HAS-BLED-
score betyr ikke at man ikke skal behandles 
med antikoagulasjon, men at man skal 
bestrebe seg på å behandle så mange av 
risikofaktorene som mulig for å redusere 
deres risiko for blødning (eks behandle høyt 
blodtrykk, fjerne andre medikamenter som 
kan gi økt blødningsrisiko etc.) og at disse 
pasientene må følges opp ekstra nøye under 
behandlingen. Flere studier har vist at selv 
om blødningsrisiko er høy, profiterer pasien-
tene på antikoagulasjonbehandling [7]. 

Både europeiske retningslinjer og 
de norske retningslinjer fra NSTH foreslår 
i dag at man skal velge en av de nye orale 
antikoagulantia framfor warfarin som slag-
profylakse ved nonvalvulær atrieflimmer 
[6]. Samlet sett ser disse nye medikamen-
tene ut til å være en mer effektiv og tryggere 
behandling for pasienter med nonvalvulær 
atrieflimmer enn warfarin, som vi har brukt 
i mange år [8]. I tillegg er behandlingen 
enklere å gjennomføre og gjør det mulig å 
behandle pasientgrupper som tidligere ikke 
har mottatt antikoagulasjons  behandling. 
Det anbefales ikke lenger å bruke acetylsali-
sylsyre på denne indikasjonen.

I alle studiene er det nye medi-
kamentet sammenliknet med warfarin. 
Det finnes ingen randomiserte studier 
hvor NOAK er direkte sammenliknet med 
hverandre, og studiene er heller ikke direkte 
sammenliknbare. Det er derfor vanskelig å si 
om ett eller flere av de nye medikamentene 
er bedre enn de andre. Medikamentene har 
imidlertid litt ulik profil, og det se ut som 

om noen av dem er bedre egnet enn andre 
til bruk til visse pasient grupper. Det gjelder 
f eks pasienter med redusert nyrefunksjon, 
der det kan være hensiktsmessig å velge 
en NOAK som i mindre grad skilles ut via 
nyrene (se tabell 1). Tilsvarende kan gjelde 
ved anamnese på dyspepsi eller gastroin-
testinal blødning. Da kan det være hensikts-
messig å velge en NOAK uten kjent økning 
av dyspepsi eller gastrointestinal blødning 
(se tabell 2). Videre kan det gjelde eldre 
pasienter med atrieflimmer, hvor ett av 
medikamentene har vist lavere forekomst av 
både slag og alvorlige blødning sammenlik-
net med warfarin, også hos pasienter >75 år 
[9]. Noen pasienter kan ikke tenke seg å ta 
medikamenter mer enn en gang daglig, og 
da er en NOAK med en gang daglig dose-
ring et naturlig valg. For den som er mer 
interessert i hvordan man kan skreddersy 
behandlingen etter individuelle pasient-
karakteristika, anbefales å lese artikkelen av 
Schields og Lip [10]. 
Tabell 3. CHA2DS2-VASc score

CHA2DS2-VASc score Poeng
C Congestive heart failure 1
H Hypertension 1
A2 Age > 75 years 2
D Diabetes 1
S2 Previous stroke 2
V Vascular disease 1
A Age 65 - 74 years 1
Sc Sex category (female) 1
Maksimal score er 9, da alder kan gi 0,1 
eller 2 poeng

Er det noen 
kontraindikasjoner til 
NOAK?
NOAK skal ikke brukes til pasienter med 
mekaniske hjerteventiler; disse pasientene 
skal fortsatt behandles med Marevan. Det 
samme gjelder pasienter med middels- til 
høygradig mitralstenose [11]. Videre er alle 
NOAK kontraindiserte ved alvorlig nyresvikt 
(dabigatran ved GFR < 30 ml/min, apixaban 
og rivaroxaban ved GFR < 15 ml/min), samt 
ved alvorlig leversykdom. NOAK skal heller  
ikke brukes ved klinisk signifikant aktiv 
blødning. Ved høy blødningsrisiko må det 
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gjøres en individuell vurdering og avvei-
ning av risiko for blødning versus risiko for 
trombose. NOAK er også kontraindisert ved 
behandling med noen medikamenter (eks: 
andre antikoagulantia, azolantimykotika). 
Før oppstart av NOAK bør man alltid sjekke 
Felleskatalogen for kontraindikasjoner og 
interaksjoner.

Hvordan starte opp 
behandling?
Ved atrieflimmer er standarddosen av 
dabigatran 150 mg x 2, med anbefaling om 
dosereduksjon til 110 mg x 2 hos pasienter ≥ 
80 år og hos pasienter som samtidig bruker 
verapamil (hvis det er < 2 timer mellom 
inntaket av dabigatran og verapamil). Den 
reduserte dosen må også vurderes brukt 
hos pasienter med moderat redusert nyre-
funksjon (GFR 30-50 ml/min), i aldersgrup-
pen 75 - 80 år og ved økt blødningsrisiko. 
Standarddosen av rivaroxaban ved atrieflim-
mer er 20 mg x1, med reduksjon til 15 mg x 1 
ved redusert nyrefunksjon (GFR 30-50 ml/
min). Apixaban gis i standarddose 5 mg x 
2, med reduksjon til 2,5 mg x 2 ved alvorlig 
nyresvikt (GFR 15-29 ml/min) og hos pasi-
enter med minst 2 av følgende: alder ≥ 80 
år, kroppsvekt ≤ 60 kg, serumkreatinin ≥133 
μmol/l. Se for øvrig Felleskatalogteksten. 
Dabigatran er ikke godkjent til bruk ved 
alvorlig nyresvikt (GFR <30 ml/min), mens 
apixaban og rivaroxaban kan brukes ned til 
GFR 15 ml/min.

Det er viktig å være klar over at alle 
NOAK har svært kort tid til maksimal effekt 
inntrer (1 - 4 timer). Det betyr at pasien-

tene er effektivt antikoagulert i løpet av få 
timer etter oppstart av behandling, og det 
er under ingen omstendigheter behov for 
parallell behandling med lavmolekylært 
heparin slik vi i noen situasjoner gjør ved 
oppstart av warfarinbehandling.

Ved overgang fra warfarin til NOAK 
anbefales seponering av warfarin og opp-
start av NOAK når INR er < 2,0 for de fleste 
av medikamentene (ved oppstart av rivaro-
xaban foreslås oppstart allerede ved INR < 
3,0). Ved overgang fra NOAK til warfarin er 
det viktig at man fortsetter behandling med 
NOAK til INR er i terapeutisk nivå (≥ 2,0).

Hva skal monitoreres under 
behandling?
Siden NOAK er kontraindisert ved alvorlig 
nyresvikt og alvorlig leversykdom og må 
brukes med forsiktighet ved nedsatt nyre-
funksjon, anbefales det å analysere kreatinin 
og vekt- og høydejustert GFR, ALAT og 
gamma-GT før oppstart og ved eventuelle 
komplikasjoner/bivirkninger. Fordi det er 
viktig å vurdere blødningsrisiko før oppstart 
og behandle de årsaker man kan gjøre noe 
med, anbefales også å måle hemoglobin og 
trombocytter. 

Minst en gang årlig anbefales måling 
av nyrefunksjon. Vurder hyppigere måling 
ved kjent nedsatt nyrefunksjon, polyfar-
masi og endringer i pasientens tilstand. En 
eventuell reduksjon i pasientens nyrefunk-
sjon under behandling med NOAK kan 
føre til akkumulering av legemiddel og økt 
blødningsfare. Kreatinin og GFR bør derfor 
vurderes ved endringer i pasientens tilstand 
som kan påvirke nyrefunksjon (f.eks. akutt 
sykdom eller forverring av tilstand og/eller 
oppstart av legemidler som kan påvirke 
nyrefunksjon), og det kan da bli nødvendig 
med doseendring eller endog seponering av 
NOAK for kortere eller lenger periode. For 
de fleste pasienter er det ikke nødvendig å 
måle konsentrasjonen av medikamentet; 
slik konsentrasjonsmåling er kun indisert 
i helt spesielle situasjoner (eks. behov for 
akutt kirurgi, alvorlig traume, alvorlig blød-
ning under behandling med NOAK). De som 
er interessert i å vite mer om slik konsen-
trasjonsmåling, anbefales å lese kapittel 11 
i «Informasjon om warfarin og de direkte 
virkende perorale antikoagulasjonsmidlene 

Tabell 4. HAS-BLED risk score

HAS-BLED score Poeng 
H Hypertension 

Systolic BT >160 mmHg
1

A Abnormal renal or liver function 
(1 point each)

1 or 2

S Previous Stroke 1
B Prior major Bleeding or 

predisposition
1

L Labile INR 1
E Elderly (age >65 years) 1
D Drugs predisposing to bleeding or 

alcohol usage
(1 point each)

1 or 2

Høy blødningsrisiko: HAS-BLED-score ≥ 3 
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dabigatran, rivaroksaban og Apixaban» 
utgitt av Helsedirektoratet (www.helsedi-
rektoratet.no/publikasjoner).

Er det noen interaksjoner 
man må ta hensyn til?
Selv om det er færre interaksjoner med 
NOAK enn med warfarin, har alle orale 
antikoagulantia viktige interaksjoner med 
andre legemidler. For NOAK er det særlig 
interaksjoner med preparater som hemmer 
P-glykoprotein (P-gp) og CYP 3A4 som er 
viktige (azolantimykotika og hiv-protease-
hemmere). Hvis pasienten allerede bruker 
preparater som er sterke hemmere av disse 
systemer, er NOAK kontraindisert. Slå alltid 
opp i preparatomtalen eller en interaksjons-
database for å vurdere eventuelle interak-
sjoner hvis du ikke er helt oppdatert før du 
skriver ut NOAK (www.legemiddelinterak-
sjoner.no) . 

Samtidig bruk av blodplatehemmer 
og NSAIDs øker risiko for blødning og må 
brukes med forsiktighet.

Kan pasienter stå på NOAK 
ved elektrokonvertering?
Elektrokonvertering kan utføres hos pasi-
enter med nonvalvulær atrieflimmer som 
behandles med NOAK på samme måte 
som hos pasienter som behandles med 
warfarin. Dette gjelder for både dabigatran, 
rivaroxaban og apixaban [12]. Rivaroxaban 
er det eneste medikamentet som er studert 
i en randomisert studie sammenliknet 
med warfarin for bruk ved elektrokonver-
tering [13]. For dabigatran og apixaban sitt 
vedkommende baserer dokumentasjonen 
seg på subgruppeanalyser av de pasien-
tene som ble elektrokonvertert i RELY- og 

ARISTOTLE-studiene. Det kreves minimum 
3 ukers antikoagulasjonsbehandling før 
elektrokonvertering, og denne behandling 
må gjennomføres ekstra nøyaktig i disse 
ukene. Det anbefales å lage lokale kontroll-
systemer for dette, for å sikre god etterle-
velse. Etter elektrokonvertering anbefales 
antikoagulasjon i minimum 4 uker. Langtids 
antikoagulasjonsbehandling utover 4 uker 
etter konvertering vurderes avhengig av 
risiko-score: Ved CHA2DS2-VASc-score ≥2 
anbefales forlenget antikoagulasjonsbe-
handling på ubestemt tid, uavhengig av om 
stabil sinusrytme synes gjenopprettet (se 
«Retningslinjer for antitrombotisk behand-
ling» fra NSTH).

Hvor lenge skal NOAK 
seponeres før elektive 
invasive prosedyrer og 
kirurgi?
Tabell 5 viser hvor lenge NOAK må stoppes 
før invasive prosedyrer og kirurgi, i henhold 
til nyrefunksjon og blødningsrisiko (lav eller 
høy). Tallene med fet skrift representerer 
den generelle «tommelfingerregel» for 
seponering av NOAK: 24 timer før prose-
dyrer med lav blødningsrisiko, 48 timer før 
prosedyrer med høy blødningsrisiko [12]. 
Ved redusert nyrefunksjon må man stoppe 
medikamentet i noe lenger tid; dette gjelder 
særlig for dabigatran som primært utskilles 
via nyrene. 

Koronar angiografi, PCI, pacemaker - 
og ICD-innleggelser klassifiseres som 
prosedyrer med lav blødningsrisiko, og 24 
timers seponering er vanligvis tilstrekkelig 
før disse prosedyrene forutsatt normal nyre-
funksjon. Hjerte- og lungekirurgi har høy 
blødningsrisiko, og NOAK må seponeres 

Tabell 5. Siste inntak av NOAK før elektive prosedyrer/inngrep. Tidsintervallet er avhengig av medikament, 
nyrefunksjon og inngrepets blødningsrisiko. 

Dabigatran Rivaroxaban Apixaban
Lav 
blødnings-
risiko

Høy 
blødnings-
risiko

Lav 
blødnings-
risiko

Høy 
blødnings-
risiko

Lav 
blødnings-
risiko

Høy 
blødnings-
risiko

GFR >80 ml/min ≥ 24 t ≥ 48 t ≥ 24 t ≥ 48 t ≥ 24 t ≥ 48 t
GFR 50-80 ml/min ≥ 36 t ≥ 72 t ≥ 24 t ≥ 48 t ≥ 24 t ≥ 48 t
GFR 30-50 ml/min ≥ 48 t ≥ 96 t ≥ 24 t ≥ 48 t ≥ 24 t ≥ 48 t
GFR 15-30 ml/min Ikke indisert Ikke indisert ≥ 36 t ≥ 48 t ≥ 36 t ≥ 48 t
GFR < 15 ml/min Ingen indikasjon for NOAK



hjerteforum   N° 3 / 2015/ vol 2829

minimum 48 timer før inngrepet ved normal 
nyrefunksjon (betydelig lenger ved bruk 
av dabigatran hos pasienter med redusert 
nyrefunksjon). Sjekk for øvrig de respek-
tive fagmiljøer som kan ha egne grenser i 
forhold til sine prosedyrer.

Hvordan kombinere 
antikoagulasjon og 
blodplatehemmer etter 
infarkt eller PCI?
Mange pasienter med atrieflimmer har 
samtidig koronarsykdom og trenger tilleggs-
behandling med én eller to blodplatehem-
mere i kortere eller lenger tid (dobbel- eller 
trippelbehandling). Trippelbehandling er 
forbundet med høy risiko for blødning, og 
det anbefales derfor trippelbehandling så 
kort tid som mulig, men samtidig så lenge 
som det er nødvendig. Se tabell 6 for opp-
daterte internasjonale anbefalinger angå-
ende varighet av trippelbehandling [14]. 
Som antikoagulasjonsbehandling sidestilles 
NOAK med warfarin i disse retningslinjer 
og omtales kun som oral antikoagulasjons-
behandling (OAK). Det begrunnes med at 
blødningsrisiko ved kombinasjonen NOAK 
og blodplatehemmer ikke er større enn ved 
kombinasjonen warfarin og blodplatehem-
mer, kanskje heller noe lavere [15,16]. I 
NOAK-studiene så det ut som om gevinsten 
man oppnådde ved bruk av NOAK framfor 
warfarin, ble beholdt selv om man la til 
blodplatehemmer.

Det er for øvrig også her noen «tommelfin-
gerregler» som det er viktig å kjenne til:

 y Det er ekstra viktig å bestemme HAS-
BLED-score hos pasienter med atrieflim-
mer dersom de også skal ha tilleggsbe-
handling med blodplatehemmer. Det er 
viktig å iverksette tiltak for å redusere 
blødningsrisiko så mye som mulig. I 
tillegg er behandlingsregimet avhengig 
av om pasienten har høy eller lav HAS-
BLED-score (tabell 6). 

 y De nye blodplatehemmerne prasugrel 
(Efient®) og ticagrelor (Brilique®) skal 
ikke brukes som ledd i trippelbehandling. 
I disse situasjoner bruker vi klopidogrel 
(Plavix®) og acetylsalisylsyre.

 y Hvis man bruker en NOAK sammen med 
klopidogrel og/eller acetylsalisylsyre, 
foreslås det å bruke den laveste dosen 
som er godkjent som slagprofylakse, dvs. 
dabigatran 110 mg x 2, rivaroxaban 15 mg 
x 1 eller apixaban 2,5 mg x 2. For apixa-
ban er dette en halvering av dosen, og 
det er nok ikke enighet om denne anbefa-
ling blant ekspertene (klasse IIb, evidens-
nivå C). Etter min mening må man i dette 
tilfelle gjøre en individuell vurdering og 
gjerne konferere med kardiolog. Noen 
pasienter med høy slagrisiko bør man 
vurdere å holde på apixaban 5 mg x 2 til 
tross for tillegg av dobbel blodplatehem-
ming, og det er uansett viktig å gå tilbake 
til standarddosen når perioden med 
kombinasjonsbehandling er over.

 y Pasienter med atrieflimmer og stabil 
koronarsykdom kan klare seg med oral 
antikoagulasjon alene (NOAK eller 
warfarin), dersom det er > 1 år siden de 
har hatt en akutt koronar hendelse eller 
er behandlet med PCI/stenting. I noen 
spesielle tilfeller som stenting av venstre 
hovedstamme, stenting av proksimal 
bifurkasjonsstenose, residiverende 
infarkter etc. kan man likevel vurdere til-
legg av lavdose acetylsalisylsyre.

 y Protonpumpehemmer bør innsettes hos 
pasienter på trippelbehandling samt hos 
pasienter på enkel eller dobbel antitrom-
botisk behandling som har risikofaktorer 
for gastrointestinal blødning.

Hos pasienter med atrieflimmer og PCI eller 
akutt koronarsyndrom som risikostratifise-
res til CHA2DS2-VASC 1, bør det etter min 
mening gjøres en individuell vurdering, og 
det legges derfor ikke ved noen tabell. Noen 
av disse pasientene har så lav slagrisiko 
at de kan klare seg med dobbel platehem-
mende behandling (uten antikoagulasjon) 
for en periode. 

Hva gjør man ved blødninger 
på NOAK?
Ved mindre til moderat alvorlige blødnin-
ger er det oftest tilstrekkelig midlertidig å 
seponere NOAK til man får kontroll over 
situasjonen. Den korte halveringstiden gjør 
at medikamentet raskt skilles ut, og det 
meste av antikoagulasjonseffekten opphører 
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i løpet av 12 - 24 timer hos pasienter med 
normal nyrefunksjon. Hos pasienter med 
redusert nyrefunksjon kan det ta lenger tid, 
særlig dersom de behandles med dabiga-
tran, og da kan dialyse være et alternativ.

I tillegg anvendes generelle støt-
tende tiltak etter behov (kompresjon, even-
tuelt kirurgisk hemostase, hemodynamisk 
stabilisering, væsketilførsel og ev. transfu-
sjon av blod og plasma). Foreløpig finnes 
det ingen spesifikke antidot for NOAK på 
markedet, men det er flere lovende pre-
parater under utvikling som ventes å bli 
tilgjengelig i løpet av kort tid (idarucizumab, 
andenexat alpha) [17,18]. Ved alvorlige 
blødninger er det vist gunstig effekt av å 
gi koagulasjonsfaktorkonsentrater (prot-
rombinkomplekskonsentrat eller aktivert 
protrombinkomplekskonsentrat). 

Konklusjon
Det finnes i dag 3 NOAK på markedet i 
Norge, som alle har vist minst like god effekt 
og sikkerhet som warfarin til bruk som 
slagprofylakse hos pasienter med nonvalvu-
lær atrieflimmer. De er enklere å bruke enn 
warfarin da det ikke kreves INR-monitore-
ring av antikoagulasjonseffekten, og det er 
også færre interaksjoner enn med warfarin. 
Dette er imidlertid potente medikamenter 

som kan gi livsfarlige blødninger dersom 
de brukes på feil måte. Det er derfor svært 
viktig at behandlende lege skaffer seg gode 
kunnskaper om disse medikamentene og 
igangsetter behandling først etter en nøye 
vurdering av indikasjoner, dosering, forsik-
tighetsregler og kontraindikasjoner i forhold 
til den enkelte pasient. Det anbefales å sette 
seg nøye inn i preparatomtalen før bruk (se 
Felleskatalogteksten og produktomtalen på 
www.legemiddelverket.no). Denne artik-
kelen samt supplerende litteratur er også 
ment å være et hjelpemiddel for behandlede 
leger. I tillegg er det viktig å understreke for 
pasienten at god etterlevelse (compliance) 
fra pasientens side er av stor betydning. 
Pasienter må få grundig informasjon om at 
legemiddelet skal tas nøyaktig som bestemt 
og at de ikke må slutte uten etter avtale 
med legen. 

Vi i Norge har tidligere vært blant de 
beste i verden når det gjelder gjennomføring 
av warfarinbehandling, og vi bør bestrebe 
oss på å bli like dyktige når det gjelder 
behandling med NOAK.

Supplerende litteratur
I tillegg til referansene henvist til i denne 
artikkel, anbefales følgende utdypende 
lesning:

Tabell 6. Anbefalt antitrombotisk behandling hos pasienter med atrieflimmer og akutt koronarsyndrom og/
eller PCI/stenting av koronararterier (oversatt og adaptert etter Lip og medarbeidere [14]).

Risiko for slag Blødningsrisiko Klinisk situasjon Anbefaling
 
CHA2DS2-VASC 
≥ 2

HAS-BLED 0-2 Stabil
koronarsykdom

Minst 4 uker (ikke lenger enn 6 mnd.): trippel terapi 
med OAK + ASA 75 mg/d + klopidogrel 75 mg/d 
Etter 4 uker opp til 12 mnd.: OAK + klopidogrel 75 
mg/d (eller ASA 75 mg/d)
Fra 12 mnd: livslang OAK*

Akutt koronar-
syndrom

6 mnd trippelterapi med OAK + ASA 75 mg/d + 
klopidogrel 75 mg/d 
Etter 6 mnd opp til 12 mnd: OAK + klopidogrel 75 
mg/d (eller ASA 75 mg/d) 
Fra 12 mnd: livslang OAK*

HAS-BLED ≥ 3 Stabil
koronarsykdom

4 uker trippel terapi med OAK + ASA 75 mg/d + 
klopidogrel 75 mg/d 
Etter 4 uker opp til 12 mnd: OAK + klopidogrel 75 
mg/d (eller ASA 75 mg/d)
Fra 12 mnd: livslang OAK*

Akutt koronar-
syndrom

4 uker trippel terapi med OAK + ASA 75 mg/d + 
klopidogrel 75 mg/d 
Etter 4 uker opp til 12 mnd: OAK + klopidogrel 75 
mg/d (eller ASA 75 mg/d)
Fra 12 mnd: livslang OAK*

ASA= acetylsalisylsyre, OAK= oral antikoagulasjon (NOAK eller warfarin)
*Tillegg av ASA 75 mg/d kan vurderes hos pasienter med veldig høy risiko for nye koronare hendelser (eks. 
stenting av venstre hovedstamme, stenting av proksimal bifurkasjonsstenose, residiverende infarkter) 
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1. Nasjonal rådgivende spesialistgruppe 
innen antikoagulasjon. Informasjon om 
warfarin og de direkte virkende perorale 
antikoagulasjonsmidlene dabigatran, 
rivaroksaban og Apixaban. Versjon 2.2, 
April 2015 (www.helsedirektoratet.no/
publikasjoner).

2. Produktomtalen (SPC) av de ulike medi-
kamentene på www.legemiddelverket.no

3. Norsk Selskap for Trombose og Hemo-
stase sine «Retningslinjer for antitrombo-
tisk behandling og profylakse.» Kapittel 
8, Atrieflimmer. v1.0. publisert november 
2013. Tilgjengelig på www.magigapp.org 
eller www.nsth.no
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