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Behandling av förmaksflimmer
Jämförelse mellan de blodförtunnande läkemedlen
dabigatran och warfarin
Förmaksflimmer är en rytmstörning i hjärtat,
som kan orsaka blodpropp.
Om blodproppen går vidare till hjärnan,
kan den orsaka en allvarlig hjärnförlamning.
I hjärtat kan en blodpropp orsaka hjärtinfarkt.
Blodpropp förhindras med läkemedel
som gör att blodet inte levrar sig.
Sådana läkemedel kallas för blodförtunnande läkemedel.
De är viktiga läkemedel också
när man behandlar förmaksflimmer.
Warfarin är det kändaste blodförtunnande läkemedlet.
Läkemedlets handelsnamn är Marevan®.
Dabigatran är ett nytt blodförtunnande läkemedel.
Dess handelsnamn är Pradaxa®.
I denna sammanfattning jämförs dabigatran och warfarin.
På vilket sätt skiljer sig användningen av
warfarin och dabigatran från varandra?
Om du använder warfarin,
tar man regelbundna blodprov på dig,
för att mäta ditt INR-värde.
INR-värdet visar hur snabbt ditt blod levrar sig.
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Med hjälp av INR-värdet vet läkaren
vad som är rätt mängd warfarin för dig.
Om du använder dabigatran,
behöver man inte ta regelbundna blodprov på dig.
Man tar alltid warfarin en gång om dagen.
Tabletterna innehåller 3 eller 5 milligram warfarin.
Olika personer behöver ta olika många tabletter,
och din dos kan variera beroende på din situation.
Med dabigatran är dosen alltid en tablett,
och det finns två olika stora tabletter.
Den mindre är en 110 milligrams tablett
och den större är en 150 milligrams tablett.
Man tar dabigatran två gånger om dagen.
Viss mat förändrar warfarinets inverkan.
Därför måste du vara noggrann med
vad du äter under behandlingen.
Dabigatran påverkas bara lite av vad du äter.
Det finns läkemedel som du inte kan ta
samtidigt som du tar warfarin.
Det finns också vissa läkemedel
som du inte kan ta samtidigt som dabigatran,
men de är färre än de som inte passar ihop med warfarin.
Vilken är nyttan med dabigatran i jämförelse med warfarin?
Både warfarin och dabigatran
motverkar blodpropp.
Då det gäller förmaksflimmer
motverkar warfarin och en mindre dos dabigatran
blodpropp lika bra.
En större dos dabigatran motverkar blodpropp
något bättre än warfarin.
Om hundra människor med förmaksflimmer
använder warfarin,
kan en eller två av dem få en hjärnförlamning inom ett år.
Om hundra människor med förmaksflimmer
använder en större dos dabigatran,
kan en av dem få en hjärnförlamning inom ett år.
Den här skillnaden mellan dabigatran och warfarin
visas också i figur 1 på följande sida.
Om hundra människor med förmaksflimmer
inte använder något som helst blodförtunnande läkemedel,
kan fem av dem få en hjärnförlamning inom ett år.
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Dabigatran kan även hjälpa patienter,
hos vilka warfarinbehandlingen inte gett önskat resultat.
Warfarinbehandlingen misslyckas
om INR-värdet inte hålls på rätt nivå.

Figur 1. Jämförelse av de blodförtunnande läkemedlen warfarin
och dabigatran.
Vilka biverkningar kan warfarin eller dabigatran
ge upphov till?
Både warfarin och dabigatran kan orsaka magsmärtor.
Dabigatran leder oftare till magsmärtor än warfarin.
Då hundra patienter använder warfarin
får sex av dem magsmärtor under ett år.
Då hundra patienter använder dabigatran
får 11–12 av dem magsmärtor under ett år.
Warfarin och dabigatran förhindrar att blodet levrar sig,
vilket innebär att användningen av dem kan orsaka blödningar.
Risken för någon form av blödningar
är lite mindre då man tar dabigatran än då man tar warfarin.
Men risken för allvarliga blödningar i magen eller tarmen
är större om man tar dabigatran.
Då hundra människor använder warfarin under ett års tid,
är risken att 18 av dem får någon slags blödning,
fyra får en allvarlig blödning
och en person får en allvarlig blödning i magen eller tarmen.
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Då hundra människor använder dabigatran under ett års tid,
är risken att 15–16 av dem får någon slags blödning,
tre får en allvarlig blödning
och en eller två får en allvarlig blödning i magen eller tarmen.
Både dabigatran och warfarin orsakar också andra biverkingar.
Du kan läsa om biverkningarna i bipacksedeln,
alltså de instruktioner som finns inne i läkemedelsförpackningen.
Blodförtunnande läkemedel kan göra en stor blödning värre,
om man till exempel råkar ut för en olycka.
Warfarinets effekt kan då stoppas med ett annat läkemedel.
Dabigatranets effekt kan inte stoppas.
Om en allvarlig blödning inte kan stillas,
finns det risk för att patienten dör.
Hur mycket kostar warfarin och dabigatran?
En warfarinbehandling kostar cirka 40 euro per år.
FPA ersätter cirka en tredjedel,
och patienten betalar själv 25 euro per år.
Alla patienter får FPA-ersättning för warfarin.
Patienten ska också själv betala
för blodproven där man mäter INR-värdet.
En dabigatranbehandling kostar cirka 1200 euro per år.
FPA ersätter en del av priset för vissa patienter.
I det fallet betalar patienten själv över 600 euro per år.
Alla patienter får inte FPA-ersättning för dabigatran.
Uppgifterna om läkemedlens pris är från år 2013.
Mer information
Warfarin har använts redan länge.
Man känner väl till läkemedlets nytta och biverkningar.
Dabigatran är ett nytt läkemedel,
och man måste ännu ta reda på mer
om dess nytta och biverkningar.
När fler patienter använder dabigatran
får man också veta mer om läkemedlet.
Informationen om läkemedlets nytta och biverkningar
grundar sig på undersökningar som gjorts på patienter.
Om du behöver något av de här läkemedlen
ska du diskutera med din läkare vilket som passar dig bäst.
Det är många saker som inverkar på
vilket läkemedel man ska välja,
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till exempel kanske du har andra sjukdomar
och tar andra läkemedel.
Du kan läsa om det läkemedel du fått
på bipackssedeln som finns i paketet.
Du kan också fråga personalen på apoteket.
Författat av:
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
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