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Dabigatrans terapeutiska och ekonomiska värde jämfört med warfarin
vid behandling av patienter med förmaksflimmer
Bakgrund
Förmaksflimmer är förknippat med en risk för blodproppsbildning inne i hjärtat, vilket kan leda till vävnads
skada p.g.a. syrebrist (t.ex. stroke). Förebyggande av hjärtrelaterade blodproppar med antikoagulationsbe
handling (medicinering som hindrar blodproppsbildning) eller annan behandling är den viktigaste behand
lingen med tanke på förmaksflimmerpatientens prognos.
Warfarin har länge varit den vanligaste antikoagulationsbehandlingen och rekommenderas fortfarande i
nationella behandlingsrekommendationer. I augusti 2011 utvidgades dabigatrans försäljningstillstånd till att
omfatta även antikoagulation (förebyggande av blodproppar) hos patienter med förmaksflimmer som har
förhöjd strokerisk och vars förmaksflimmer är icke-klaffrelaterat. I Finland uppskattas antalet patienter med
förmaksflimmer vara 50 000–100 000. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea)
har i en pilotutvärdering utvärderat det terapeutiska och ekonomiska värdet av dabigatran jämfört med war
farin vid behandling av patienter med förmaksflimmer.
Vilka är de praktiska skillnaderna mellan dabigatran- och warfarinbehandling?
Det finns betydande skillnader i de praktiska aspekterna av dabigatran- och warfarinbehandling. Doserin
gen av warfarin är individuell och baserar sig på laboratorieprover (INR-mätningar). Vid dabigatranbehand
ling är dosen fast och motsvarande laboratorieuppföljning behövs inte. När patienter använder dabigatran i
stället för warfarin, kan hälsovårdens resurser och andra resurser i samband med uppföljningen frigöras för
andra ändamål. En begränsning med dabigatranbehandling är att dess effekt inte kan upphävas med en
antidot t.ex. när patienten har en allvarlig blödning eller behöver en operation. Effekten av warfarin kan däremot upphävas vid behov.
Vilka hälsofördelar kan dabigatran ge jämfört med warfarin?
Bevis om dabigatrans effekt vid behandling av förmaksflimmer grundar sig huvudsakligen på en läkeme
delsprövning som pågick i genomsnitt i två år. Dabigatran i högre dos (150 mg två gånger dagligen) före
byggde stroke och systemiska blodproppar mera effektivt än warfarin (11 fall per 1 000 patientår vid dabi
gatranbehandling och 17 vid warfarinbehandling). Dabigatran minskade också hjärtkärldödlighet mera ef
fektivt än warfarin. Dessa effekter sågs dock inte med den lägre dosen av dabigatran (110 mg två gånger
dagligen).
Vilka hälsorisker kan dabigatran ge jämfört med warfarin?
Det förekom färre fall av allvarliga blödningar med den lägre dosen av dabigatran än med warfarin (29 fall
per 1 000 patientår vid dabigatranbehandling och 36 vid warfarinbehandling). Denna skillnad sågs inte med
den högre dosen av dabigatran. Allvarliga blödningar i magtarmkanalen förekom oftare med den högre
dosen av dabigatran än med warfarin (15 fall per 1 000 patientår vid dabigatranbehandling och 10 vid war
farinbehandling). Däremot sågs ingen skillnad med den lägre dosen av dabigatran jämfört med warfarin.

Antalet fall av intrakraniell blödning (blödning inne i skallen) var mindre med båda doserna av dabigatran än
med warfarin (3 fall per 1 000 patientår med den högre dosen dabigatran, 2 med den lägre dosen och 7 med
warfarin). Däremot kan hjärtinfarkter förekomma oftare med båda doserna av dabigatran än med warfarin
(8 fall per 1 000 patientår med dabigatran oberoende av vilkendera dosen som användes och 6 med warfa
rin).
Dabigatranbehandling förknippades med mera magsymtom (dyspepsi) än warfarinbehandling. Sådana
symtom förekom hos 6 % av patienterna som fick warfarin och hos 11–12 % av patienterna som fick dabi
gatran. Patienter som använde dabigatran slutade använda prövningsläkemedlet oftare än de som använde
warfarin. Orsakerna till avbrytande av läkemedelsbehandlingen varierade.
I vilka situationer kan dabigatran ge hälsofördelar jämfört med warfarin?
Dabigatranbehandling ger sannolikt terapeutiska fördelar jämfört med warfarin när warfarinbehandlingen är
dåligt kontrollerad. Om warfarinbehandlingen är välkontrollerad, är fördelarna av dabigatranbehandling san
nolikt mindre.
Är dabigatranbehandling kostnadseffektivt jämfört med warfarinbehandling?
Dabigatranbehandling är betydligt dyrare än warfarinbehandling. Dabigatranbehandling är mera sannolikt
kostnadseffektivt när warfarinbehandlingen är dåligt kontrollerad. Om warfarinbehandlingen är välkontrolle
rad, är fördelarna med dabigatran ringa i relation till de högre kostnaderna.
Mera forskningsbevis och användarerfarenheter behövs
Forskningen om användning av dabigatran för behandling av förmaksflimmer är tillsvidare knapp och läke
medelsprövningarna har varit kortvariga. Också patienter och läkare har relativt liten erfarenhet av använd
ning av dabigatran. På grund av detta är utvärderingen av dabigatrans terapeutiska och ekonomiska värde
förknippad med begränsningar.

Patientsammanfattningens bakgrund
Denna sammanfattning riktar sig till patienter och är baserad på en utvärdering av det terapeutiska och ekonomiska
värdet av läkemedel gjord av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). I utvärderingen beak
tar Fimea tillgängliga kliniska och hälsoekonomiska bevis. Yrkesutbildade personer inom hälsovården och andra som
behöver mera detaljerad information rekommenderas läsa den fullständiga utvärderingsrapportenutvärderingsrappor
ten (Det terapeutiska och ekonomiska värdet av dabigatran jämfört med warfarin vid antikoagulantiabehandling
för att förebygga stroke och blodproppar hos patienter med förmaksflimmer.pdf, på finska).
Ansvarsbegränsning
Utvärderingar av det terapeutiska och ekonomiska värdet av läkemedel är sammandrag av läkemedelsbehandlingars
hälsoeffekter och ekonomiska effekter sammanställda av experter. Dessa utvärderingar ersätter inte läkarens eller an
nan hälsovårdspersonals egen bedömning av vilken behandling som är bäst för den enskilda patienten då behandlings
beslut fattas.
Vad är Fimea?
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) producerar och sammanställer utvärderingar av det
terapeutiska och ekonomiska värdet av läkemedel och koordinerar samarbete inom denna verksamhet. I Finland måste
läkemedel ha försäljningstillstånd av Fimea eller Europeiska kommissionen. För att ett läkemedel ska få försäljningstill
stånd krävs att dess effekt, säkerhet och kvalitet har bevisats. Påvisande av läkemedlets terapeutiska och ekonomiska
värde är inte en förutsättning för att få försäljningstillstånd. Bevis om läkemedlets effektivitet samt terapeutiska och
ekonomiska värde används som stöd för beslut om läkemedelsanvändning.
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