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Protrombinkomplekskoncentrat

Hæmostatisk balance


Høj effektivitet: god hæmostatisk balance af
koagulationsfaktorer og hæmmere1



Høj tolerabilitet: minimal aktivering af koagulations-faktorerne
og terapeutisk koncentration af protein C og protein S2

Forkortet produktresumé for octaplex® 500 IE

Humant protrombinkomplekskoncentrat, pulver og væske til injektionsvæske, opløsning

Indikationer*: Behandling af blødning og perioperativ profylakse af blødning ved
erhvervet mangel på protrombinkompleks koagulationsfaktorer, samt medfødt
mangel på de vitamin K-afhængige koagulationsfaktorer. Dosering*: Kun generel
doseringsvejledning er angivet nedenfor. Dosering og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af blødningen og patientens kliniske status.
Mængde og administrationshyppighed bør beregnes i hver enkelt patients situation.
Dosis vil afhænge af INR før behandling og det ønskede INR. I følgende tabel er
tilnærmede doser (ml rekonstitueret produkt/kg legemsvægt) til normalisering af INR
(≤ 1,2 inden for 1 time) ved forskellige INR niveauer angivet. Den enkelte dosis bør
ikke overstige 3.000 IE
Udgangs-INR

2,0 - 2,5

2,5 - 3,0

3,0 - 3,5

>3,5

Omtrentlig dosis*
(ml/kg legemsvægt)

0,9 - 1,3

1,3 - 1,6

1,6 - 1,9

>1,9

* Engangsdosen bør ikke overstige 3000 IE (120 ml octaplex®)
Indgivelsesmåde*: octaplex® bør indgives intravenøst. Initial infusionshastighed
bør være 1 ml pr. minut, efterfulgt af 2-3 ml pr. minut og foretages under aseptiske
forhold. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over
for et eller flere af hjælpestofferne, kendt allergi over for heparin eller fortilfælde af
heparininduceret trombocytopeni. Særlige advarsler og forsigtighedsregler*:
Patienter, der får vitamin K antagonist, kan have en underliggende hyperkoaguabel stase, der kan udløses ved infusion af protrombinkomplekskoncentrat. Opstår
allergi eller anafylaktiske reaktioner bør infusionen umiddelbart standses. På trods
af effektive fremstillingsprocesser til inaktivering/fjernelse af virus, kan risikoen for
at overføre infektion i forbindelse med administration af lægemidler, fremstillet af

humant blod eller plasma, ikke helt udelukkes. Begrundet risikoen for tromboemboliske komplikationer bør der monitoreres tæt, når humant protrombinkompleks gives
til patienter som i forvejen er i risikozonen for dette. Interaktion: Ingen interaktion
med andre lægemidler er kendt. Hos patienter der får høje doser af humant protrombinkompleks, bør der tages hensyn til indholdet af heparin i det anvendte produkt.
Graviditet og amning: Sikkerheden ved anvendelsen af humant protrombinkompleks under graviditet og amning er ikke kendt. Bivirkninger*: Substitutionsterapi
kan sjældent (≥ 1/10.000 til < 1/1.000) føre til dannelsen af cirkulerende antistoffer,
der hæmmer en eller flere af de humane protrombinkompleks faktorer. Allergi eller
anafylaktiske reaktioner kan sjældent forekomme (≥ 1/10.000 til < 1/1.000). Der er
risiko for tromboemboliske episoder som følge af indgift af humant protrombinkompleks. Hovedpine kan sjældent forekomme (≥ 1/10.000 til < 1/1.000). En forbigående
øgning i levertransaminase er sjældent observeret (≥ 1/10.000 til < 1/1.000) octaplex® indeholder heparin, hvorfor en pludselig allergiinduceret reduktion i antallet af
røde blodlegemer til under 100.000/µl eller 50 % af initialtallet (trombocytopeni
type II) i sjældne tilfælde kan forekomme. Overdosering*: Anvendelsen af høje
doser af humant protrombinkompleks har været forbundet med tilfælde af myokardieinfarkt, dissemineret intravaskulær koagulation, venøse tromboser og pulmonæremboli. Udleveringsgruppe: Receptpligtigt. Ikke tilskudsberettiget. Pris pr 17 okt.
2011, 500 IE (064742) 3.313,35 kr.
De med markerede * afsnit er forkortet/omskrevet i forhold til det fulde produktresumé godkendt d. 28 juli 2010. Det fulde produktresumé kan ses på
www.lægemiddelstyrelsen.dk
1. Hoffer L et al. Consistent manufacturing of 50 consecutive octaplex® 500 lots: Biochemical characteristics of a prothrombin complex concentrate. J Thromb Haemostas 2005; 3, Suppl 1: P0656
2. Lutze G, Heim M. Comparative investigation of prothrombin complex concentrates: Differences in
levels of markers indicating activation of coagulation. J Thromb Haemostas 2005; 3, Suppl 1: P1253
Octapharma Nordic AB, SE-112 75 Stockholm, Sverige, Tlf. +46 20311020, www.octapharma.com
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Team-organisering
og patientinddragelse
Tema for bladet er denne gang komplikationer og utilsigtede hændelser.
Dette tema er i princippet ikke nyt inden for apopleksi, idet forebyggelse
af komplikationer i form af for eksempel aspiration jo er et bærende
element i behandlingen i et apopleksiafsnit. Det nye ligger i, at effekt af
konkrete elementer er ved at blive dokumenteret, og i et øget fokus på
behovet for en struktureret tilgang til forebyggelse af komplikationer fra
alle faggrupper.
Effekten af indlæggelse på et dedikeret apopleksiafsnit på patientens
risiko for død eller afhængighed angives som number needed to treat
på 18 ( CI 95% 12 - 32), og der ses effekt uanset alder og apopleksiens
sværhedsgrad. Dette tal bunder i meta-analyser af en lang række mindre
og aktuelt temmelig gamle studier, gennemført i en tid, hvor patienterne
ofte blev indlagt med dages forsinkelse og med mindre tæt observation
og mindre struktureret tilgang til tiltagene. Der kan således meget vel
være tale om minimumstal for positiv effekt, og der er i hvert fald et behov for at dokumentere effekten af de enkelte tiltag.
Hvis patienten ikke modtager den specialiserede pleje og for eksempel
ikke bliver dysfagi-screenet eller mobiliseret, kan betydningen af lægefaglige tiltag som eksempelvis trombolyse - eller de nye muligheder
inden for rehabilitering som skitseret ved Årsmødet – være ikke-eksisterende. Den tværfaglige indsats i en struktureret tilgang er fortsat grundlaget for behandling af apopleksi.
I Danmark er vi fortsat i den fordelagtige situation, at vi kan tilbyde stort
set alle patienter direkte indlæggelse på apopleksiafsnit. Det sker uden
ventetid i hjemmet mellem en kort akut indlæggelse til behandling og
efterfølgende apopleksirehabilitering. Dette er eksempelvis ikke tilfældet,
hvis man går syd for grænsen til Tyskland. Kvaliteten i danske apopleksiafsnit monitoreres og dokumenteres via DAP medførende fokus på
kvalitet og sammenlignelige tilbud uanset bopæl. Denne organisering
muliggør også, at alle patienter kan sikres fokus på forebyggelse og tidlig
afdækning af komplikationer og utilsigtede hændelser, som er temaet i
dette nummer.
Dette betyder ikke, at vi ikke fortsat kan forbedre forebyggelsen af komplikationer og utilsigtede hændelser. Der er behov for fortsat åbenhed
omkring, hvad der går galt/hvad man gør galt, ofte er det jo ikke kun
én selv, der kan lære af det. Et område, der efter min mening tåler langt
mere opmærksomhed, er afbrydelse af lægen. Der har længe – og med
stor rimelighed – været opmærksomhed på at undgå afbrydelser for
eksempel under medicinophældning. Lægen har et fuldstændig parallelt behov for ro for eksempel ved ordination af medicin. Hvordan dette
opnås må afklares i praksis i de enkelte afdelinger, men Dansk Selskab
for Apopleksi er et godt forum til at dele både gode og dårlige erfaringer
med sådanne tiltag.

Komplikationer og utilsigtede hændelser

Forsideillustration:
Richard Fleury-François
Montaigne and Tasso (1821)

Årsmødet er næsten lige gennemført og var igen - i hvert fald i bestyrelsens øjne - en succes med et spændende program på et højt fagligt
niveau og med over 125 deltagere. Forslag til emner, der kan behandles
næste år, såvel som ros og ris modtages gerne og helst via hjemmesiden
www.dsfa.dk
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Venøs tromboemboli –
fortsat en vigtig komplikation til apopleksi!

De fire metoder til forebyggelse af VTE
Af Hanne Christensen, Overlæge, Ph.d, dr. med.
Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

• Mobilisering
Såfremt patienten mobiliseres, mindskes risikoen
for VTE markant afhængigt af mobiliseringsgraden.
Patienten bør også af denne grund mobiliseres så tidVenøs tromboemboli (VTE) omfattende dyb venetrom- ligt som muligt og i størst mulige omfang; en simpel
bose (DVT) og lungeemboli er hyppige komplikationklinisk tommelfingerregel er, at patienten skal være
er efter apopleksi, som påvirker prognosen negativt.
ude af sengen mindst 6 timer om dagen. Herudover
Risikoen for VTE kan mindskes markant ved forebygafhænger den enkelte patients samlede risiko også af
gelse, og der er for nyligt påvist en klinisk relevant efandre forhold herunder samtidig cancersygdom, der
fekt ved brug af pneumatiske kompressionsstrømper,
øger risikoen signifikant.
hvilket er baggrunden for, at emnet er relevant at tage
op i dette nummer af Apopleksibladet.
• TED-strømper
TED-strømper har en dokumenteret forebyggende
DVT antages at opstå hos cirka 10-15% af alle apoeffekt i forbindelse med kirurgiske indgreb, men
pleksipatienter, mens lungeemboli ses hos op til 3-4%. forebygger ikke DVT efter apopleksi (1,2). Korte TEDLungeemboli kan have dødelig udgang, mens DVT ud
strømper tenderede mod en direkte negativ effekt.
over at kunne føre til lungemboli kan medføre langva- Efterfølgende er vist, at strømperne er gået ud af brug
rige og nogle gange permanente gener fra det ramte
efter fremkomst af disse data (1-3).
ben i form af post-trombotisk syndrom, der rammer
20-50% af patienter med DVT inden for 10 år.
• Lavmolekylært heparin (LMWH)
En lang række forhold øger risikoen for DVT: væsentLMWH i profylaktiske doser reducerer risikoen for
ligst er immobilisering, men også samtidig cancersyg- VTE klinisk signifikant, men øger også dosis-afhængigt
dom og genetisk disposition. Det er derfor nødvendigt, risiko for blødningskomplikationer, herunder intraat særligt læger og plejepersonale har fokus på at sikre cerebral hæmoragi (ICH). Overordnet kan LMWH i
forebyggelse hos alle patienter, som ikke umiddelbart
profylaktiske doser anvendes sikkert hos patienter med
kan mobiliseres. Som udgangspunkt defineres patien- apopleksi (4), dog tidligst efter 48 timer hos patienter
ten, der ikke selv kan komme på toilettet, som immomed ICH (5). Såfremt mobilisering ikke synes realistisk,
biliseret med behov for forebyggelse af VTE.
må LMWH seponeres (6).

4

Apopleksi 2013 / nr.2

• Intermitterende pneumatisk kompression
Clots in Legs Or sTockings after Stroke - CLOTS III studiet blev fremlagt på den europæiske apopleksikongres
i 2013 og er siden publiceret i The Lancet (7). Studiet
demonstrerer effekt af en ny tilgang til forebyggelse
af DVT som sikker, økonomisk tilgængelig - behandlingspris per patient i Danmark ligger aktuelt på cirka
500 kroner - og uden væsentlig belastning for plejen.
Studiet er baseret på 2876 patienter, som blev inkluderet i 94 centre i England. Patienterne, som havde en
medianalder på 76 år (IQR 67—84), var repræsentative
for immobiliserede apopleksipatienter under hospitalsindlæggelse. Det primære endemål var DVT proximalt for knæet observeret ved screening eller ultralydsundersøgelse som led i studiet eller som symptomatisk
DVT med bekræftende billeddiagnostik inden for 30
dage efter randomisering. Det primære endemål blev
nået hos 122 (8,5%) ud af 1438 patienter, som modtog
intermitterende pneumatisk kompression og hos 174
(12,1%) ud af 1438 patienter, som var allokeret til kontrolbehandling; dette svarer til en absolut risikoreduktion på 3,6% (95% CI 1,4—5,8). Hvis man ekskluderer
de 323 patienter, som døde inden ultralydsskanning
og før 30 dage, ses en relativ risikoreduktion for DVT
ved anvendelse af intermitterende pneumatisk kompression svarende til OR 0,65 (95% CI 0,51—0,84),
p=0,001. Død under behandlingsperioden sås hos
11% af patienterne i behandlingsgruppen mod 13%
i kontrolgruppen, p=0,057. Hudlæsioner på benene
blev rapporteret hos 3% i behandlingsgruppen og 1%

i kontrolgruppen, p=0·002, fald medførende skade blev
rapporteret hos 2% i begge grupper. Intermitterende
pneumatisk kompression er således effektivt til at reducere risiko for DVT med en mulig positiv effekt på
overlevelsen.
Hvornår rejses klinisk mistanke om DVT?
Dyb lægsmerte, særligt i den paretiske underekstremitet, giver mistanke om DVT. Da paresen hos de fleste
patienter ikke står alene, men er fulgt af for eksempel
neglect eller sensoriske udfald, kan symptomerne
fremstå ganske vagt; det er derfor ofte en god idé at
bestille udredning for DVT alene på baggrund af objektive fund og systematisk at se efter disse hos patienter
i risikogruppen for eksempel som led i stuegangen.
Klinisk præsentation
Debut af DVT er typisk subakut med tiltagende symptomer fra den venøse stase omfattende smerte, hævelse og rødme af benet. Symptomer kan starte på ankelniveau og ascendere op ad benet over knæet. Det er
vigtigt at være opmærksom på, at patienten som følge
af den apoplektiske hjerneskade ofte vil have svært ved
at erkende og lokalisere symptomerne.
Hvis en lungeemboli opstår, ses ofte en akut og betydende forværring af patientens tilstand. Helt typisk
ses cirkulatorisk instabilitet med takykardi og faldende
blodtryk ledsaget af tiltagende respirationsfrekvens.
Fortsættes...

Apopleksi 2013 / nr.2

5

Pludselig død kan være det eneste kliniske symptom.
En A-punktur vil påvise fald i O2 og CO2 og D-dimer
vil være svært forhøjet; ved mindre alvorlig lungemboli
er dette en differentialdiagnose til pneumoni.
Udredning
Hvis DVT mistænkes på baggrund af klinik, anbefales
en blodprøve med henblik på analyse for D-dimer som
første skridt. Såfremt denne er forhøjet, fortsættes med
yderligere diagnostik, idet D-dimer er en fasereaktant
og ikke er specifik for VTE; såfremt D-dimer er normal,
skal andre differentialdiagnoser primært undersøges.
Ikke-erkendt traume - særligt på den paretiske side
– kan medføre klinisk mistanke om DVT, særligt hos
patienter med neglect.
Ved mistanke om lungeemboli bør både D-dimer
og en arteriel blodprøve udtages og analyseres akut.
Ved forhøjet D-dimer og nedsat O2- og CO2-tension,
bør yderligere billeddiagnostik udføres akut. Såfremt
diagnosen bekræftes, må risiko ved AK-behandling og
trombolyse for symptomatisk hæmoragisk transformation vejes mod risikoen ved lungeembolien, idet
risikoen ved AK-behandling generelt anses for acceptabel, mens risikoen ved trombolyse anses for meget stor
indtil uger efter apopleksidebut og oplagt større ved
ICH end ved cerebralt infarkt. Behandling af lungeemboli kræver som udgangspunkt kardiologisk bistand.
Diagnose
DVT bekræftes af ultralyd Doppler skanning af underekstremiteten. Ultralyd Doppler undersøgelse har en
høj diagnostisk sensitivitet og specificitet, hvis trombose visualiseres over knæet. Hvis der kun ses trombose
distalt for knæet, vil de fleste vælge at påbegynde en
behandling, hvis der er klare kliniske symptomer.
Flebografi er smertefuldt for patienten og medfører et
stort tidsforbrug; undersøgelsen anvendes derfor kun
undtagelsesvist.
Hos cirkulatorisk ustabile patienter vil ekkokardiografi
typisk påvise dilatation af højre ventrikel som tegn til
øget tryk i lungekredsløbet. En sjælden gang kan en
central lungemboli direkte visualiseres ved ekkokardiografi.
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High-resolution CT af thorax er aktuelt en rutinemetode, der er tilgængelig hele døgnet på de fleste hospitaler eller i hvert fald som en mulighed i dagtiden.
Ventilations-perfusionsskintigrafi er fortsat tilgængelig
i mange centre - dog kun i dagtiden. Metoden har en
høj sensitivitet og specificitet.
Behandling
Behandlingen ved venøs tromboemboli består i antikoagulation, som kan omfatte warfarin samt lavmolekylær heparin i terapeutiske doser, hvor sidstnævnte
seponeres, når INR er kommet i niveau. Behandlingen
opretholdes i 3 - 6 måneder. Blandt de nye antikoagulantia har rivaroxaban indikationen og kan anvendes.
Såfremt behandling med pladehæmmer er absolut
indiceret samtidig med AK, kan dette ske ved samtidig
warfarin behandling - men medførende en betydelig
øgning i blødningsrisiko. Hvad angår samtidig behandling med rivaroxaban og pladehæmmer savnes erfaring, og det anbefales generelt ikke.
Svære tilfælde og patienter, der ikke responderer på
behandling, bør konfereres med specialiseret tromboseenhed blandt andet med henblik på lokal trombolyse og trombektomi.

Referencer:
1. CLOTS Trial Collaboration, Dennis M, Sandercock PA, Reid J,
Graham G, Venables G, Rudd A, Bowler G. Effectiveness of
 thigh-length graduated compression stockings to reduce the risk
of deep vein thrombosis after stroke (CLOTS trial 1): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet. 2009;373:1958–1965.
2. CLOTS (Clots in Legs Or sTockings after Stroke) Trial
Collaboration. Thigh-length versus below-knee stockings for
deep venous thrombosis prophylaxis after stroke: a randomized
controlled trial. Ann Intern Med. 2010;153:553–562.
3. Ankolekar S, Renton C, Bereczki D, Sprigg N, Payne T,
Gommans J, Berge E, Wardlaw J, Dennis MS, Bath PM; ENOS
Trial Investigators. Effect of the neutral CLOTS 1 trial on the use
of graduated compression stockings in the Efficacy of Nitric
Oxide Stroke (ENOS) trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry.
2013 Mar;84(3):342-7. doi: 10.1136/jnnp-2012-303396.
Epub 2012 Oct 31.
4. Shorr AF, Jackson WL, Sherner JH, Moores LK. Difference
between low-molecular-weight heparin and unfractionated
heparin for venous thromboembolism prevention following
ischemic stroke: a metaanalysis. Chest. 2008;1:149–155.
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Efficacy and safety of anticoagulants in the prevention of
venous thromboembolism in patients with acute cerebral
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J ThrombHaemost. 2011;9:893–898.
6. www.rads.dk (Antitrombotika)
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Bilbo & Co

Xarelto (rivaroxaban)
®

– én tablet én gang dagligt
♦♦ Forebygger apopleksi og systemisk emboli med mindst tilsvarende
effekt som warfarin2
♦♦ Ingen øget risiko for blødninger og signifikant færre intrakranielle
og dødelige blødninger sammenlignet med warfarin2

L.DK.05.2013.0567 Maj 2013

♦♦ Bedre kardiovaskulær profil end warfarin1

Referencer: 1. Produktresumé Xarelto. 2. Patel MR et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med 2011; 365:883-891.
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Xarelto, rivaroxaban, 10 mg, 15 mg, 20 mg filmovertrukne tabletter. Teksten er forkortet
i forhold til det godkendte produktresumé. Fuldstændigt produktresumé kan rekvireres
vederlagsfrit fra Bayer A/S, Tlf. 45 23 50 00. Terapeutiske indikationer: 10 mg tabletter: Forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter, som gennemgår planlagt hofteleds- eller
knæledsalloplastik. 15 mg og 20 mg tabletter: Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos
voksne patienter med ikke-valvulær atrieflimren med en eller flere risikofaktorer som f.eks. kongestiv hjerteinsufficiens, hypertension, alder ≥ 75 år, diabetes mellitus, forudgående apopleksi eller
forbigående iskæmiske anfald. Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (PE) samt
forebyggelse af recidiverende DVT og PE hos voksne. Dosering og indgivelsesmåde: Forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter, som gennemgår planlagt hofteleds- eller
knæledsalloplastik: Den anbefalede dosis er 10 mg rivaroxaban indtaget oralt én gang dagligt. Første
dosis skal tages 6-10 timer efter indgrebet, forudsat er der er opnået hæmostase. Behandlingsvarigheden afhænger af den enkelte patients risiko for at udvikle VTE, hvilket igen afhænger af, hvilken
type indgreb, der er tale om: Efter større hofteindgreb anbefales en behandlingsvarighed på 5 uger,
efter større knæindgreb anbefales en behandlingsvarighed på 2 uger. Forebyggelse af apopleksi
og systemisk emboli: Den anbefalede dosis er 20 mg én gang dagligt, hvilket er maksimal daglig
dosis. Ved moderat nedsat eller svært nedsat nyrefunktion er den anbefalede dosis 15 mg én gang
dagligt. Behandling med Xarelto bør fortsættes langsigtet, forudsat fordelen ved forebyggelse af
apopleksi og systemisk emboli overstiger risikoen for blødning. Hvis en dosis Xarelto springes over,
skal patienten tage denne dosis øjeblikkeligt og fortsætte næste dag med den anbefalede daglige
dosis. Patienten må ikke tage dobbelt dosis som erstatning for en oversprunget dosis. Behandling af
DVT og PE og forebyggelse af recidiverende DVT og PE: Anbefalet dosis for indledende behandling af
akut DVT er 15 mg to gange dagligt i de første 3 uger og derefter fortsat behandling og forebyggelse
af recidiverende DVT og PE med 20 mg én gang dagligt som vist i nedenstående skema.

L.DK.05.2013.0567 Maj 2013

Doseringsskema
Maksimal dosis
Dag 1-21
15 mg to gange dagligt
30 mg
Dag 22 og efterfølgende dage
20 mg én gang dagligt
20 mg
Dosisreduktion fra 20 mg én gang dagligt til 15 mg én gang dagligt bør overvejes efter de første tre
uger, hvis det vurderes, at patientens risiko for blødninger vejer tungere end risikoen for recidiverende
PE og DVT. Behandlingens varighed skal fastsættes individuelt efter omhyggelig afvejning af fordelen
ved behandling mod risikoen for blødning. En kort behandlingsvarighed (3 måneder) bør være baseret
på midlertidige risikofaktorer (f.eks. nyligt kirurgisk indgreb, traume, immobilisering), og en lang
behandlingsvarighed bør være baseret på permanente risikofaktorer eller idiopatisk DVT. Erfaringerne
med Xarelto til denne indikation > 12 måneder er begrænsede. Kontraindikationer: Overfølsomhed
over for det aktive stof eller et/flere af hjælpestofferne. Klinisk signifikant, aktiv blødning. Læsion/
tilstand med betydelig risiko for svær blødning (f.eks. nuværende/nylige ulcerationer i mavetarmkanalen, maligne tumorer med høj blødningsrisiko, nylige hjerne- eller spinale skader, nyligt gennemgået
hjerne-, spinal- eller øjenkirurgi, nylig intrakraniel blødning, kendte eller mistænkte øsofagusvaricer,
arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurysmer eller større intraspinale eller intracerebrale vaskulære abnormiteter. Samtidig behandling med andre antikoagulantia, f.eks. ufraktioneret heparin
(UFH), lavmolekylære hepariner, heparinderivater, orale antikoagulantia bortset i tilfælde, hvor der
skiftes behandling til/fra rivaroxaban eller når UFH gives i doser, der er nødvendige for at holde et
centralt vene- eller arteriekateter åbent. Leversygdom, forbundet med koagulationsdefekt og klinisk
relevant blødningsrisiko. Graviditet og amning. Forsigtighed: Som ved andre antikoagulantia bør
patienter, som får Xarelto, overvåges nøje for tegn på blødning. Forsigtighed udvises ved øget
blødningsrisiko, f.eks. ved svært nedsat nyrefunktion (CrCl < 30 ml/min.). Xarelto bør ikke anvendes
til patienter med CrCl på < 15 ml/min. Xarelto skal anvendes med forsigtighed hos patienter med
moderat nedsat nyrefunktion (CrCl 30-49 ml/min), som samtidig behandles med andre lægemidler,
der øger plasmakoncentrationerne af rivaroxaban. Ved moderat nedsat leverfunktion kan ses øget
blødningsrisiko. Interaktioner: CYP3A4- og P-gp-hæmmere. Xarelto bør derfor ikke anvendes til
patienter der får samtidig systemisk behandling med azolantimykotika eller hiv-proteasehæmmere.
Aktive stoffer, der er stærke hæmmere af kun én af rivaroxabans udskillelsesveje, enten CYP3A4
eller P-gp, forventes kun at øge plasmakoncentrationen af rivaroxaban i mindre udstrækning. Da
der kun er begrænsede kliniske data vedrørende dronedaron, bør det ikke gives sammen med
rivaroxaban. Overdosering: Ved overdosering med rivaroxaban kan det overvejes at bruge aktivt
kul til at reducere absorptionen. Såfremt en blødningskomplikation optræder hos en patient, der
får rivaroxaban, skal næste rivaroxaban administration udsættes, eller behandlingen seponeres efter
lægens vurdering. Hensigtsmæssig symptomatisk behandling kan benyttes efter behov som f.eks.
mekanisk kompression (f.eks. for svær epistaxis), kirurgisk hæmostase med blodstandsende indgreb,
væskesubstitution og hæmodynamisk understøttelse, blodprodukter (pakkede røde blodlegemer eller
friskfrosset plasma afhængigt af den tilknyttede anæmi eller koagulationsdefekt) eller blodplader.
Såfremt blødningen ikke kan standses med ovennævnte tiltag, skal der overvejes administration
af en specifik prokoagulant-antidot som f.eks. protrombinkomplekskoncentrat (PCC), aktiveret
protrombinkomplekskoncentrat (APCC) eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa). Der er imidlertid på
nuværende tidspunkt yderst begrænsede erfaringer med brug af disse lægemidler hos personer,
der får rivaroxaban. Det bør overvejes at redosere og titrere rekombinant faktor VIIa afhængig af
bedringen i blødningen. Bivirkninger: Almindelige: Anæmi, svimmelhed, hovedpine, besvimelse,
blødning i øjet, takykardi, hypotension, hamatom, næseblødning, blødning fra mave-tarmkanalen,
gastrointestinale og abdominale smerter, dyspepsi, nausea, obstipation, diaré, opkastning, pruritus,
udslæt, ekkymose, smerter i ekstremitet, blødning i nyrer og urinveje, feber, perifert ødem, nedsat
generel styrke og energi, forøgelse af aminotransferaser, post-procedural blødning, konfusion.
Ikke almindelige: Trombocytæmi, allergisk reaktion, allergisk dermatitis, cerebral og intrakraniel
blødning, hæmoptyse, mundtørhed, unormal leverfunktion, urticaria, kutan og subkutan blødning, hæmartrose, nedsat nyrefunktion, utilpashed, lokalt ødem, forhøjet bilirubin, forhøjet basisk
serum fosfat, forhøjet LDH, forhøjet lipase, forhøjet amylase, forhøjet GGT, sårsekretion. Sjældne:
Gulsot, muskelblødning, stigning i konjungeret bilirubin. Pakningsstørrelser og Priser (AUP
inkl. recepturgebyr) per 29. april 2013: Xarelto, 10 mg, 100 tabletter: kr. 2 188,05. 30 tabletter:
kr. 681,00-681,95. 10 tabletter: kr. 241,15. Xarelto, 15 mg, 100 tabletter: kr. 2 188,05. 98 tabletter: kr. 2 144,75. 42 tabletter: kr. 946,45. 28 tabletter: kr. 637,90. Xarelto, 20 mg, 100 tabletter:
kr. 2 188,05. 98 tabletter: kr. 2 144,75. 28 tabletter: kr. 637,90. Receptpligtigt. Udlevering B. Tilskud:
Generelt tilskud. For aktuel pris se: www.medicinpriser.dk. Dato for SPC: november 2012. Indehaver
af markedsføringstilladelsen: Bayer Pharma AG, 13342 Berlin, Tyskland. Dansk repræsentant:
Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 6. DK-2300 København S. Tlf. 45 23 50 00. L.DK.01.2013.0492

Bayer A/S. Arne Jacobsens Allé 13. 2300 København S.

Marevan, warfarinnatrium, 2,5 mg tabletter. Teksten er forkortet i forhold til det godkendte
produktresumé. Fuldstændigt produktresumé kan rekvireres vederlagsfrit fra Nycomed
Danmark ApS, Langebjerg 1, DK-4000 Roskilde. Tlf: 46 77 11 11. Terapeutiske indikationer:
Forebyggelse og behandling af dyb tromboflebit og tromboemboliske komplikationer. Dosering
og indgivelsesmåde: Warfarin skal administreres en gang dagligt. Varigheden af behandlingen
er afhængig af indikationen. Voksne: Patienter, der ikke tidligere har været i warfarinbehandling:
Anbefalet startdosis er 2 tabletter (5 mg) en gang daglig i 4 dage. Den normale vedligeholdelsesdosis
er 2,5-7,5 mg dagligt (1-3 tabletter dagligt).Til patienter, der tidligere har været i warfarinbehandling,
anbefales det at indlede med dobbelt dosis af tidligere vedligeholdelsesdosis i 2 dage. Koagulationstest
bør foretages inden behandlingsstart. Warfarin har en smalt terapeutisk indeks og følsomheden
overfor warfarin kan variere mellem patienter og inden for samme patient. Behandlingen bør derfor
altid monitoreres med jævne mellemrum. Terapeutisk INR-niveau: En dosering, der sikrer en INR
på mellem 2 og 3, anbefales til behandling eller forebyggelse af venøs trombose, lungeemboli,
atrieflimren (ikke klapfejlbetinget), svær dilateret kardiomyopati, kompliceret hjerteklaplidelse og
biologisk hjerteklapprotese. Børn: Initialdosis er normalt 0,2 mg/kg en gang dagligt til børn med
normal leverfunktion, og 0,1 mg/kg en gang dagligt til børn med nedsat leverfunktion. Ældre:.
Ældre bør monitoreres for blødningskomplikationer, idet de har en forhøjet risiko for bivirkninger
af warfarinbehandling. Nedsat leverfunktion: Eftersom warfarin metaboliseres i leveren, og koagulationsfaktorerne dannes i leveren, fører nedsat leverfunktion formentlig til en øget effekt af
warfarin. På baggrund af dette bør INR monitoreres tæt hos patienter med nedsat leverfunktion.
Kontraindikationer: Overfølsomhed over for warfarin eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Kvinder i første trimester og under de fire sidste uger af graviditet. Svær leverinsufficiens. Patienter
med forhøjet blødningsrisiko (inkl. patienter med hæmoragisk diastese, øsophagus varicer, arteriel
aneurisme, spinal punktur, mavesår, alvorlige sår (inkl. operationssår), cerebrovaskolære lidelser,
bakteriel endocarditis og malign hypertension). Patienter i warfarin-behandling må ikke anvende
produkter/naturmedicin, der indeholder hypericum perforatum (prikbladet perikum), da samtidig
administration reducerer plasmakoncentrationen af warfarin med nedsat klinisk effekt til følge.
Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Efter at have vurderet fordelen
ved tromboembolisk profylakse mod risikoen for hæmoragi, er det vigtigt at tage stilling til patientens
evne til at følge behandlingen nøje. Patienter med demens eller misbrug som alkoholisme kan have
svært ved at følge warfarinbehandlingen. Interaktion med andre lægemidler og andre former
for interaktion: Warfarin har et smalt terapeutisk indeks og en række lægemidler interagerer med
warfarin. Patienter bør rådes til at kontakte egen læge før opstart, dosisændring eller seponering
af anden medicin, der tages samtidig med warfarin. Bivirkninger: Blødningskomplikationer er den
mest almindelige bivirkning til warfarin idet den ønskede terapeutiske effekt er antikoagulation. Af
eksempler på blødningskomplikationer kan nævnes; næseblod, hæmoptyse (blodophostning), hæmaturi (blod i urinen), tandkødsblødning, let ved at få blå mærker, vaginal blødning, blødning i øjets
bindehinde, gastrointestinal blødning, forlænget og omfattende blødning efter operationsindgreb
eller traume. Blødning fra alle organer kan forekomme og kan være alvorlig. Alvorlige blødninger
førende til død, hospitalisering eller blodtransfusion er indberettet hos patienter, der har været i langvarig antikoagulantbehandling. Blødningskomplikationer under warfarinbehandling påvirkes også af
uafhængige risikofaktorer. Af disse kan nævnes høj alder, antikoagulations intensiteten, slagtilfælde
i anamnesen, gastrointestinal blødning i anamnesen, co-morbide tilstande og atrieflimren. Patienter
der har en afvigende form af CYP2C9 enzymet kan have en øget risiko for forhøjet antikoagulation og blødningskomplikationer. Overdosering: Behandling af overdosering er symptomatisk og
understøttende. Antidoten phytomenadion (vitamin K1) administreres primært og hvis nødvendigt
gives intravenøs infusion af koncentrat indeholdende koagulationsfaktorer, frisk frosset plasma samt
blodtransfusioner. Da halveringstiden af warfarin er 20-60 timer, bør patienten observeres over en
længere periode. Pakningsstørrelser og Priser (AUP inkl. Recepturgebyr) per 29. april 2013:
Marevan, 2,5 mg, 100 tabletter: kr. 116,25. Waran, 2,5 mg, 100 tabletter: kr. 139,00. Warfarin
”Orion”, 2,5 mg, 100 tabletter: kr. 84,60. For aktuel pris se: www.medicinpriser.dk. Tilskud: Generelt
tilskud. Udlevering: B. Dato for SPC: 29 juli 2011. Indehaver af markedsføringstilladelsen:
Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1, DK-4000 Roskilde. L.DK.01.2012.0296
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Identifikation af vanskeligheder med at spise
– et nyt screeningsinstrument i praksis?
Af Susanne Zielke Schaarup, Klinisk
Oversygeplejerske, MHSc, Neurologisk Afdeling,
Bispebjerg Hospital

Baggrund
Underernæring er en hyppig og alvorlig komplikation
ved apopleksi, og medfører blandt andet øget risiko
for død, pneumoni, andre infektioner, gastrointestinal blødning og tryksår. Under indlæggelsen er der
gode muligheder for at sikre, at patienten får en sufficient ernæring. Efter udskrivelsen kræver det ekstra opmærksomhed, især hvis borgeren lever alene.
Undersøgelser har vist, at underernæring forekommer
hos 26% af ældre borgere >72 år fire måneder efter
udskrivelsen, og det kunne tyde på, at borgeren ikke
får den nødvendige behandling i denne fase.

linje ”Identifikation af vanskeligheder med at spise hos
patienter/borgere (>65 år) efter apopleksi med henblik
på at iværksætte en målrettet indsats”. Retningslinjen
er udarbejdet som en del af det treårige udviklingsprojekt om udvikling af kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde igangsat af Kommunernes
Landsforening og Sundhedskartellet. Retningslinjen
er udarbejdet i et samarbejde mellem en arbejdsgruppe med repræsentanter med faglige kompetencer
fra praksis i det kommunale sundhedsområde og en
arbejdsgruppe med faglige kompetencer fra en hospitalsafdeling. Retningslinjen er udarbejdet med henblik
på sikring af en systematisk identifikation af spisevanskeligheder ved udskrivelsen, 3 måneder og 6 måneder
efter udskrivelsen til sikring af iværksættelse af en
målrettet indsats i rehabiliteringsforløbet.

Minimal Eating Observation Form - Version II
Instrumentet Minimal Eating Observation Form Version II (MEOF-II) udviklet af Albert Westergren,
Spisevanskeligheder udgør en væsentlig årsag til unProfessor i omvårdnad/Klinisk lektor/Forskarassistent
derernæring, og til at patienter har behov for længere- (VR) på Högskolan Kristianstad, er det instrument,
varende indlæggelse på et rehabiliteringsafsnit, eller
der er fundet bedst egnet til identifikation af spisetil at de ikke længere kan være i eget hjem.
vanskeligheder hos patienter/borgere med apopleksi
(1). Instrumentet indfanger kompleksiteten i evnen
Vanskeligheder med at spise kræver langvarig genoptil at kunne spise, og medvirker til at identificere både
træning og fokuseret indsats for at kunne forbedres,
patientens fysiske, fysiologiske og mentale problemog undersøgelser har vist, at vanskelighederne kan
stillinger i relation til spisning. Patientens/borgerens
være til stede i op til 16 måneder efter apopleksiens
fysiske problemer vurderes ud fra patientens evne til
opståen. Sufficient ernæringsindtag er ikke alene afat kunne sidde, anvende begge hænder, håndtere
hængig af, at den enkelte er fysisk i stand til at indtage maden på tallerkenen og transportere maden til munmaden, men er lige så meget et spørgsmål om lyst til
den. Patientens fysiologiske problemstillinger vurderes
at spise, energi og appetit.
ud fra evnen til at manipulere maden i munden og til
at kunne synke. Patientens mentale problemstillinger
Patienter har givet udtryk for, at det opleves skamfuldt vurderes ud fra patientens lyst til mad og appetit samt
ikke at kunne spise som andre på en social og accepta- kostindtag, og om han overkommer at spise et helt
bel måde såsom at kunne anvende kniv og gaffel, og at måltid i et jævnt forløb.
kunne synke maden uden risiko for at få maden i den
gale hals. Når det ikke er muligt, trækker den enkelte
Instrumentet er oversat til dansk efter gældende prinsig fra at deltage i sociale aktiviteter, som fører til en
cipper for korrekt oversættelse og anbefales anvendt
yderligere forværring af situationen. Der findes i dag
som et supplement til lokalt anvendte redskaber til
ikke dokumentation for, at der foretages en systemaidentifikation af patientens/borgerens ernæringstiltisk identifikation af spisevanskeligheder hos borgere stand og synkefunktion. MEOF-II kan ses nederst i
med apopleksi i rehabiliteringsforløbet, der strækker
artiklen. Instrumentet er nemt at anvende, og kan
sig fra udskrivelsen og efter udskrivelsen til hjemmet, anvendes efter kort introduktion af alt plejepersoindtil borgeren har opnået sit mål.
nale med erfaring inden for pleje og behandling af
Det har ført til udarbejdelsen af den kliniske retnings- patienter/borgere med apopleksi. Til selve instru-
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hos patienter/borgere med apopleksi
mentet er knyttet en udførlig forklaring til vurdering
og bedømmelse af de enkelte områder. Instrumentet
er valideret, og der er fundet god reliabilitet og tilfredsstillende intern validitet. Retningslinjen med
udførlig beskrivelse af arbejdsprocessen og grundlaget for anbefalingerne kan downloades fra www.
Centerkliniskeretningslinjer.dk

Referencer:
1. Westergren A, Lindholm C, Mattson A, Ulander K (2009)
Minimal Eating Observation Form: Reliability and Validity.
The Journal of Nutrition Health and Ageing 13(1):6-12.

MEOF-II Minimal Eating Observation Form -Version II
Vurdér hvorvidt patient/borger klarer at spise uden hjælpemiddel/assistance/kompensation.
En markering i gråt område indikerer problemer/vanskeligheder.
Observation ved
Morgenmad

Dato

Frokost

Middag

Mellemmåltid

Sign.

Andet

Fødeindtagelse

Klarer selv uden problemer

A1 Siddestilling (sidder normalt uden støtte)

JA

NEJ

0

1

A2 Håndtering af mad på tallerken (uden at spilde,
uden hjælpemiddel, anvender begge hænder).

0

1

A3 Transport af mad til mund (uden at spilde, rammer
munden med det samme, ingen hjælpemidler)

0

1

Synkeprocessen

Klarer selv uden problemer

JA

NEJ

B1 Manipulering af mad i mund (tygger, almindelig 		
konsistens, ingen mad i mundvig og kind)

0

1

B2 Selve synkeprocessen (uden hoste, uden særlig
koncentration, ingen eller kun få madrester i munden).

0

1

B3 Er det vanskeligt at tygge maden pga. problemer
med tænder/proteser eller mund.

0
		

Aldrig

Energi/Appetit

0

1

1

1

Sjældent

Af og til

Ganske ofte

Meget ofte

JA

NEJ

Klarer selv uden problemer

C1 Spiser mere end ¾ af portionen

		

0

			

1
100%

1
75%

C2 Orker at spise et helt måltid i jævnt forløb og stopper
først, når patienten/borgeren føler sig mæt
C3 Appetitten nu sammenlignet med tidligere

0
		

Kraftigt øget

0

1
Øget

Normal

1
50%

<50%

0

1

1

1
Nedsat

Kraftigt nedsat

Fortsættes...

© Westergren A. Oversat til dansk med tilladelse fra Westergren, A.
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Forklaringer til bedømmelse af spiseprocessen ved observation af almindeligt måltid.
A1 Siddestilling under måltidet. For bedømmelsen ”ja” kræves at:
•

patienten/borgeren sidder selvstændigt og bevæger sig frit efter egen vilje i siddende stilling.

A2 Håndtering af mad på tallerken. For bedømmelsen ”ja” kræves at:
•
•
•
•
•
•

patienten/borgeren bruger begge hænder
der er kun beskedent spild ved siden af tallerkenen
patienten/borgeren benytter ingen hjælpemidler (f.eks. tallerkenkant, specielt bestik)
patienten/borgeren bruger traditionelt bestik (ikke ske til kød og kartofler)
patienten/borgeren skærer selv sin mad ud, smører selv sit brød
patienten/borgeren både løfter og sætter selv kop og glas fra sig.

A3 Transport af mad til mund. For bedømmelsen ”ja” kræves at:
•
•
•
•
•
•
•

patienten/borgeren har fri bevægelighed i armene
patientens/borgerens bevægelser i arme, krop og hoved koordineres, når maden føres op til munden
patienten/borgeren har ikke behov for spisestykke
patienten/borgeren rammer munden direkte
der er kun beskedent spild ved tranport af mad til mund
patienten/borgeren holder selv glas/kop/bestik eller smørrebrød
patienten/borgeren anvender ikke tilpassede redskaber (f.eks. suppe i krus, sugerør).

B1 Manipulering af mad i munden. For bedømmelsen ”ja” kræves at:
•
•
•
•
•

patienten/borgeren har både vertikale og horisontale tyggebevægelser
madens konsistens er ikke tilpasset
patienten/borgeren flytter nemt maden bagud i munden
patienten/borgeren har ikke madrester i munden efter et måltid
(kontrollér specielt området mellem tænder og kind)
samtaler under måltidet er muligt (mellem mundfulde).

B2 Synkeprocessen. For bedømmelsen ”ja” kræves at:
•
•
•
•

patienten/borgeren har under måltidet kun få moderate host, der kan opfattes som fejlsynkning
synkebevægelsen følger umiddelbart efter at maden er færdigtygget
patienten/borgeren ikke holder pause og ikke har behov for ekstra koncentration i forbindelse med synkeprocessen
efter synkeprocessen er munden stort set tom.

B3 Problemer med at tygge. For bedømmelsen ”sjældent” eller ”aldrig” kræves at:
•
•

patienten/borgeren tager en passende bid af maden og deler den ikke på afvigende måde
(Eksempel: deler ikke brødet ved at trække det mellem tænder og hænder)
maden tabes ikke ud af munden på patienten/borgeren, imens han/hun tygger.

C1 Mængden af spist mad (hvor det forudsættes, at portionen er tilpasset personens behov
ift. mængde og indhold). For bedømmelsen ”100%” kræves at:
•
•

patienten/borgeren spiser hele portionen og levner kun krummer eller småbidder
der gives ikke kunstig ernæring (enteral eller parenteral) pga. utilstrækkeligt kostindtag.

C2 Patienten/borgerens energi. For bedømmelsen ”ja” kræves at:
•

måltidet afbrydes kun når patienten/borgeren er mæt, ikke fordi patienten/borgeren ikke orker at fortsætte.

C3 Appetitten nu, sammenlignet med tidligere:
•
•
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spørg primært om patienten/borgerens egen vurdering, derefter foretages et skøn af observatøren
patientens/borgerens appetit nu skal sammenlignes med patientens/borgerens sædvanlige appetit.

Apopleksi 2013 / nr.2

Apopleksi 2013 / nr.2

13

Vandladningssymptomer
efter apopleksi
Af Sigrid Tibæk, Forskningsfysioterapeut, DMSc,
Fysio- og ergoterapiafdelingen, Glostrup Hospital

Vandladningssymptomer opstår hyppigt efter en apopleksi, både hos kvinder og mænd uanset alder. De
hyppigste symptomer er: natlig vandladning (nykturi),
pludselig stærk vandladningstrang (urgency), hyppigere vandladninger i dagtiden (under 3 timers interval),
ufrivillig urinlækage (inkontinens), manglende blæretømning (urinretention) og urinvejsinfektion.
Gener
Forekomst af en eller flere af de nævnte vandladningssymptomer har stor negativ indflydelse på livskvaliteten. Natlig vandladning kan medføre, at patienten
forstyrres i sin nattesøvn. Partneren kan også blive

forstyrret. Derudover er der risiko for faldulykker.
Faldulykker forekommer også hos patienter med
urgency, hvor patienten skal skynde sig ud på toilettet.
Andre oplever, at de ikke tør forlade hjemmet af angst
for ikke at være nær et toilet, og dermed afskæres de
fra værdifuldt socialt samvær.
Blærefunktioner
Urinblæren opfylder to funktioner. Den ene funktion
er som reservoir (depot) for urinen, der gradvis kommer fra nyrerne via urinlederne. Den anden funktion
er tømningsfunktionen, hvor blæremuskulaturen trækker sig sammen, og urinen tømmes ud.
Et komplekst system i hjernen kontrollerer disse to
funktioner og skift fra en funktion til en anden, men
ved en apopleksi kan kontrollen svigte, hvorved en
række vandladningssymptomer opstår.
Afdækning af vandladningssymptomer
Forebyggelse og behandling af de forskellige vandladningssymptomer er vigtig, og afhænger af typen
af symptomer. Derfor er det nødvendigt at afdække,
hvilke symptomer det drejer sig om.
DAN-PSS-1 spørgeskemaet
Det danske vandladningsskema (DAN-PSS-1) er et
spørgeskema til afdækning af typen og sværhedsgraden af vandladningssymptomer. For hvert symptom
afdækkes det, hvor meget symptomet generer i dagligdagen hos apopleksipatienter med mild til moderat
sværhedsgrad og uden betydende kognitive dysfunktioner. Spørgeskemaet er fundet acceptabelt i forhold
til pålidelighed (1) og validitet (2, 3). Spørgeskemaet
udfyldes af patienten selv, men kan også udfyldes med
hjælp fra eller sammen med nærmeste pårørende eller
af plejepersonalet (se skemaet på næste side).

Referencer:
1. Tibaek S, Jensen R, Klarskov P, Iversen HK, Gard G. The Danish
Prostatic Symptom Score (DAN-PSS-1) Questionnaire is reliable
in stroke patients. Neurourol Urodyn 2006;25:319-23.
2. Tibaek S, Dehlendorff C. Validity of The Danish Prostata
Symptom Score in Stroke Patients. Acta Neurol Scand
2009;120:411-417.
3. Tibaek S, Dehlendorff C. Is Barthel Index a relevant measure for
measuring Prevalence of Urinary Incontinence in Stroke
Patients? Neurourol Urodyn 2012; 31:44-49
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DAN-PSS-1
Vandledningssymptomer og dets gener
De efterfølgende spørgsmål tjener til at belyse Deres symptomer og gener

Cpr nr.
Navn
Dato

Spørgeskemaet er opbygget, således at første spørgsmål (A) belyser et symptoms omfang og det efterfølgende spørgsmål (B) belyser, hvor meget De er
generet af symptomet.
1A

Skal De vente på at vandladningen
kommer i gang?

		
2A

Dagligt

Sjældent

Hver gang

Synes De, at urinstrålen er:

		
3A

Nej

Normal

Meget slap

Lidt slap

Dryppende

Føler De at De får tømt blæren helt
ved vandledning?

		

Ja, altid

Sjældent

Oftest

Tømmes aldrig helt

Skemaet udfyldes ved for hvert at de 12 spørgsmål
sætter et X for symptomets omfang og et for hvor
meget De er genereret. Spørgeskemaet bedes besvaret ud fra Deres tilstand gennem de sidste 2 uger.
1B

Hvis De skal vente på at vandledningen
kommer igang, hvor stor en gene er dette
så for Dem?

		
2B

Skal De presse for at starte vandladningen
og/eller holde vandledningen i gang?

		

Nej

Dagligt

Sjældent

Hver gang

4B

Ledt generende

Meget generende

Ingen gene

Moderat generende

Ledt generende

Meget generende

Hvis De føler at blæren ikke tømmes helt
ved vandladning, hvor stor en gene er
dette for Dem?

		
4A

Moderat generende

Hvis urinstrålen er slap,
hvor stor en gene er dette så for Dem?

		
3B

Ingen gene

Ingen gene

Moderat generende

Ledt generende

Meget generende

Hvis De skal presse, hvor stor en gene er
dette for Dem?

		

Ingen gene

Moderat generende

Ledt generende

Meget generende

Skemaet vil ligesom andre lægelige oplysninger blive behandlet fortroligt.
Apopleksi 2013 / nr.2
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Wii har potentiale i apopleksirehabilitering
Af Dora Celinder, Ergoterapeut, Msc. stud.,
Fysio- og ergoterapiafdeling, Glostrup Hospital

Wii Sports er et interaktivt videokonsol-spil. Spilleren
styrer via sine armbevægelser og med Wii-moten - en
speciel fjernbetjening - i hånden, en virtuel person på
skærmen, som for eksempel spiller golf eller bowling.
Ergoterapeuter på Glostrup Hospital har i en pilotundersøgelse afdækket apopleksipatienters oplevelser
med Wii Sports og efterfølgende ændringer i patienternes udførelse af hverdagsaktiviteter. Undersøgelsen
indikerer, at apopleksipatienter med interesse for spil/
sport kan profitere af Wii Sports i rehabiliteringen, når
der gives passende terapeutisk støtte. Wii Sports har
potentiale i rehabiliteringen både i forhold til kroppens
funktioner og som en fritidsaktivitet.
Baggrund for pilotundersøgelsen
Hidtidig forskning tyder på, at virtuel rehabilitering
fremmer motorisk læring (1). Videospil som terapeutisk middel er enten designet med terapeutisk formål
eller produceret til almen brug, men med muligt
terapeutisk potentiale. Wii hører hjemme i den sidste kategori og tegner til at kunne være et potentielt
effektivt middel i rehabilitering af apopleksipatienter
(2). Forskning i emnet har hidtil primært fokuseret på
hjemmeboende patienter. Omdrejningspunktet for
denne undersøgelse var at afdække hospitalsindlagte
apopleksipatienters oplevelser med Wii samt ændringer i udførelsen af dagligdags aktiviteter. Da undersøgelsen havde flere formål, benyttede vi flere metoder:
Interviews, observationer og AMPS undersøgelser
(Assessment of Motor and Process Skills). AMPS er et
valideret og reliabelt ergoterapeutisk undersøgelsesredskab, som kan vise ændringer i udførelsen af daglige aktiviteter i forhold til patientens fysiske anstrengelse, effektivitet, sikkerhed og selvstændighed.
Patienterne blev udvalgt efter princippet maksimal
variation, det vil sige mænd og kvinder i varierende
alder (51-95 år), højre- eller venstresidig parese i varierende sværhedsgrader, samt varierende forekomst af
kognitive vanskeligheder (blandt andet afasi, neglect,
nedsat initiativ, nedsat problemløsning). Ni patienter
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deltog i Wii-træning maksimum 3 gange ugentligt i op
til tre uger. Observationer under træningen blev noteret af ergoterapeuterne i et standardiseret skema. Alle
patienter blev efterfølgende interviewet om deres oplevelser af Wii-træningen, som var en del af den ergoterapeutiske behandling under indlæggelsen. Fem af
de ni patienter blev undersøgt med AMPS før og efter
tre ugers Wii-træning.
Interviewdelen
Denne del af undersøgelsen er publiceret som en
forskningsartikel (3). Det semi-strukturerede interview er en sensitiv metode til at indfange oplevelser
og deres betydning. Som interviewer måtte jeg spørge,
lytte til og lære om, hvad patienterne med deres egne
ord fortalte om Wii-træningen. Patienterne blev ledt
hen til bestemte emner, men ikke til bestemte holdninger. Kvalitativ indholdsanalyse blev anvendt for at
afdække essensen. I indholdsanalysen blandes data fra
alle interviews, og efter analysen fremkommer patienternes stemme. I denne undersøgelse gav patienterne
udtryk for, at Wii Sports gav afveksling i hverdagen på
hospitalet. Wii motiverede til træning, og patienterne
oplevede spænding og engagement. Mange oplevede
fysiske og/eller kognitive udfordringer og skuffelser
under spillet, ligesom de nye livsomstændigheder
efter apopleksien havde stor betydning. Undertiden
var udtalelser dobbelttydige, det skyldes ikke nødvendigvis dårlig kommunikation under interviewet, men
vurderes som en afspejling af de modsætninger, som
patienterne oplever i deres livssituation. Afsluttende
viste et overordnet tema, at patienterne relaterede
deres oplevelser med Wii Sports til værdsatte eller
ønskelige aktiviteter i fortid, nutid eller fremtid.
Observationerne
Ergoterapeuterne noterede i forbindelse med hver
Wii-træning fakta om den praktiske udførelse af interventionen, graden af den støtte, patienterne fik, samt
patienternes umiddelbare reaktioner. Optegnelserne
dokumenterede både latter, fordybelse, suk, frustrationer og udtrætning - fysisk og mentalt. Patienterne
valgte i samråd med ergoterapeuten at inddrage den
hånd, det gav mest mening at spille med: nogle spillede med den afficerede hånd, andre startede med
at spille med den afficerede hånd men skiftede på et
tidspunkt hånd, enkelte spillede med den mindst affi-

cerede hånd. Alle patienter havde behov for støtte fra
ergoterapeuten, enten til justering af siddestilling, vedvarende guiding af armen eller til fysisk og/eller verbal
støtte.
AMPS-undersøgelserne
Fem patienter blev undersøgt med AMPS før og efter
tre ugers Wii-træning. Resultaterne viste for alle fem
patienter klinisk relevante ændringer i de motoriske
færdigheder. For to patienter var ændringerne i procesmæssige færdigheder klinisk relevante. Wii-træningen
kan imidlertid ikke forklare patienternes fremgang i
AMPS, der skal tages højde for den spontane remission,
og at alle patienter sideløbende med Wii-træningen
også modtog rehabiliterende indsatser fra det øvrige

behandlingsteam: fysioterapeut, ergoterapeut, logopæd,
plejepersonale og neuropsykolog. AMPS-resultaterne
støtter dog, at Wii Sports ikke hindrer fremgang i udførelsen af hverdagsaktiviteter. En opsummering af
hele undersøgelsen blev præsenteret som poster ved
Nordisk Gerontologisk Kongres i 2012 (4).
Ergoterapeutisk fokus
I rehabiliteringsfasen har apopleksipatienten selvfølgelig brug for det tværfaglige samarbejde på apopleksiafsnittet. Ergoterapeutens fokus vil være særligt rettet
mod de fysiske, psykiske og kognitive funktioner og
koblingen til de daglige aktiviteter i hverdagslivet.
Fortsættes...
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I den akutte fase er det ergoterapeutiske fokus ofte
rettet mod basale aktiviteter som personlig hygiejne,
påklædning og spisning. Det meningsfulde i at generhverve evnen til egenomsorg kan da heller ikke bestrides. Imidlertid vil ergoterapi i rehabiliteringsfasen
gradvist flytte fokus mod mere komplekse udadvendte
hverdagsaktiviteter som madlavning, indkøb eller fritidsaktiviteter.
Teknologi i rehabiliteringen
Virtuel rehabilitering, hvor computerteknologi inddrages for at træne specifikke funktioner eller færdigheder,
er oppe i tiden. Studier tyder på, at virtuel træning
både fremmer aktivitet i sensomotorisk cortex og
læring hos apopleksiramte (1,5). Der findes specifikke
virtuelle træningsprogrammer, men brugen af kommercielle computer- og konsolspil som Wii har bredt
sig til rehabiliteringen, og har i nogle år været benyttet
til blandt andet apopleksiramte.
Computer- og konsolspil kan give flow-oplevelser.
Flow (en 100% indlevelse og involvering, red.) forudsætter en hårfin balance mellem spillerens færdigheder
og spillets udfordringer, og giver oplevelse af glæde og
fordybelse, der er motiverende i sig selv. Flow bevirker,
at engagementet og udholdenheden øges, og tidsfornemmelsen udviskes (6). Det er denne flow-oplevelse,
der muligvis kan udnyttes i den udfordring, rehabiliteringen indebærer for patienterne.
Denne undersøgelse tyder på, at apopleksipatienter,
der har en grad af interesse for spil/sport, kan profitere
af Wii Sports i hospitalsbaseret rehabilitering under
forudsætning af terapeutisk støtte. Wii Sports har
potentiale både i forhold til kroppens funktioner og
som en fritidsaktivitet.
En del forskning vedrørende Wii retter sig mod raske
ældre. Men disse resultater kan selvfølgelig ikke overføres til apopleksipatienter grundet det komplekse
symptombillede med motoriske og kognitive vanskeligheder. Der er derfor behov for yderligere forskning i
virtuel rehabilitering af apopleksiramte.
Virtuel rehabilitering kan dog ikke stå alene, men må
ses som et supplement til den sædvanlige intervention
på apopleksiafsnit.
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Som interviewer er det givende at
opleve den tillid, patienter viser ved
at dele deres oplevelser og tanker:
Birthe sidder i interviewlokalet i sin kørestol, og
så snart den digitale optager er startet, lægger hun
ud: "Det var ikke spor sjovt. Man skulle trykke på
så mange knapper… Dengang [før indlæggelsen]
var det børnebørnene, der underviste mig, det var
bedre … Terapeuterne prøvede at hjælpe, men jeg
var ikke hurtig nok. Det er i hjernen, det er galt, og
så er jeg jo 95, det er mange år at have levet". For
Birgitte var Wii mere forbundet med gode oplevelser med børnebørnene i tiden før indlæggelsen,
end med genoptræning.
En anden patient, Christian, fortæller entusiastisk:
"Favoritten er tennis. Ved golf står man bare sådan
og slår derudaf". Christian springer op af stolen
og demonstrerer hvordan. "Og ved bowling har
man banen og keglerne, og så retter man bare ind.
Men ved tennis derimod, så skal du flytte dig hele
tiden". Jeg må dukke mig for den imaginære ketsjer, der flyver hen over mit hoved. Christian er 60
år og kendte til Wii før indlæggelsen, men havde
ikke prøvet at spille det før nu. Han var opsat på at
spille Wii igen efter udskrivelsen.
Erik, som er 71 år, er hårdt ramt af paralyse i hele
venstre side og kognitive vanskeligheder. Han giver
udtryk for sin ambivalente oplevelse med Wii: "Det
var meget belastende oppe i hjernen. Jeg kunne
mærke, hvor træt jeg blev, når jeg havde været
nede og spille Wii … Jeg var så træt, så træt, så
træt… som om jeg havde været ude at gå 20 kilometer… Men jeg synes, at det [Wii] hjælper på min
tankegang ... Jeg har på fornemmelsen, at de huller
der er, de er ved at hele. Og så bliver det fyldt op
med noget positivt, det er en god ting."

(Citater fra interviewundersøgelsen,
navne ændret af forfatteren).

AMPS
(Assessment of Motor and Process Skills)
AMPS anvendes til at vurdere kvaliteten af patientens udførelse af daglige og personlige aktiviteter.
Aktiviteterne vælges af patienten selv. Kvaliteten af
aktivitetsudførelsen vurderes ved at måle graden af
fysisk anstrengelse, effektivitet, sikkerhed og selvstændighed i forhold til 16 motoriske og 20 procesmæssige
færdigheder. Færdighederne er de målrettede enkeltdele af aktivitetsudførelsen, som efter de er udført
enkeltvis, resulterer i, at den overordnede opgave er
gennemført. Hver færdighed scores på en skala fra 1 til
4, hvor 4 er den kompetente udførelse. De rå data indtastes i et computerprogram, hvor data efterfølgende
analyseres og konverterer data til 2 intervalskalaer,
henholdsvis motorisk og proces.

logits. Disse talangivelser kan understøtte den professionelle vurdering i forhold til patientens eventuelle
behov for hjælp for at kunne fungere i samfundet.
Desuden kan skalaerne bidrage kvalificeret til, at ergoterapeuten tilbyder relevant intervention, som patienten kan profitere mest af.

Intervalskalaerne dokumenterer patientens motoriske og procesmæssige ADL-evne, og angives som tal i

Kilde:
Ergoterapeutforeningen, www.etf.dk

AMPS kan også anvendes til at vurdere om patientens
aktivitetsudførelse er forbedret som følge af den intervention, der er givet. Måling af ændring i færdigheder
anvendes i klinikken, kvalitetsprogrammer og forskning til at objektivisere det metodiske grundlag for
ergoterapeutiske ydelsers effektivitet med henblik
på at højne patientens funktionsniveau.

Referencer:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

You SH, Jang HJ, Kim Y, Hallet M, Ahn HA, Kwon Y, et al. Virtual
reality-induced cortical reorganization and associated locomotor recovery in chronic stroke: An experimenter-blind randomized study. Stroke. 2005;36:1166–71.
Saposnik G, Teasell R, Mamdani M, Hall J, McIlroy W, Cheung
D, et al. Effectiveness of virtual reality using Wii gaming technology in stroke rehabilitation: A pilot randomized clinical
trial and proof of principle. Stroke. 2010;41:1477–84.
Celinder D. & Peoples H. Stroke patients’ experiences with Wii
Sports® during inpatient rehabilitation. Scandinavian Journal
of Occupational Therapy. 2012; 19:457-63.
Link til Wii-poster: https://dl.dropbox.com/u/79967608/
Wii_stroke_%2021st_Nordic_Geriatric_Congress_june%20
2012.pdf
Broreren J, Rydmark M, Björkdahl A & Sunnerhagen KS.
Assessment and training in a 3-dimensional virtual environment with haptics: A report on 5 cases of motor rehabilitation
in the chronic stage after stroke. Neurorehabilitation and
Neural Repair. 2007;21, 180-189
Csikszentmihalyi M. Activity and happiness: Towards a science
of occupation. Occupational Science: Australia. 1993; 1, 1,
38-42.
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NYHED
Eliquis® (apixaban) - signifikant forskel
vs. warfarin til behandling
af non-valvulær atrieflimren:

a

Signifikant reduktion af apopleksi / systemisk emboli1
21 % RRR*, p=0,01

b

Signifikant reduktion af større blødninger1**
31 % RRR, p<0,001

c

Signifikant reduktion af død af enhver årsag1
11 % RRR, p=0,047

d

Ingen monitorering af INR3

Eliquis®: et oralt antikoagulantium, som opfylder

* RRR = relativ risikoreduktion
** Større blødninger efter ISTHs definition2

Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med non-valvulær atrieflimren (NVAF) med en eller flere risikofaktorer, såsom apopleksi
eller transitorisk iskæmisk attak (TIA) i anamnesen, alder ≥ 75 år, hypertension, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvigt (NYHA-klasse ≥ II).3
Se venligst yderligere oplysninger i produktresumeet for Eliquis® og Prescriber Guide. Uddel venligst også patientkortet til dine patienter ved ordinering af Eliquis®.

Referencer: 1. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981–992.
2. S . Schulman and C. Kearon, J Thromb Haemost 2005;3:692-4.
3. Produktresume for Eliquis® (apixaban). August 2012.
Jobkode: EUAPI208
Udarbejdet i: December 2012
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Produktinformation for ELIQUIS (APIXABAN) 2,5 mg og 5 mg filmovertrukne tabletter. De med *markerede afsnit er omskrevet/forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresumé dateret den
19 november 2012. Terapeutiske indikationer: Forebyggelse af venøs tromboemboli (VTE) hos voksne patienter ved elektiv hofte- eller knæalloplastik (kun for ELIQUIS 2,5 mg). Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli
hos voksne patienter med non-valvulær atrieflimren (NVAF) med en eller flere risikofaktorer, såsom apopleksi eller transitorisk iskæmisk attak (TIA) i anamnesen, alder ≥ 75 år, hypertension, diabetes mellitus, symptomatisk
hjertesvigt (NYHA-klasse ≥ II) (for begge styrker). Dosering og administration*: Forebyggelse af VTE (VTEp): elektiv hofte- eller knæalloplastik: Den anbefalede dosis er 2,5 mg indtaget oralt 2 gange dagligt initieret 12-24 timer
efter indgrebet. Lægen kan overveje de potentielle fordele ved tidligere antikoagulationfor VTE-profylakse såvel som risikoen for post-operativ blødning, når administrationstidspunktet fastsættes inden for denne tidsramme.
Den anbefalede behandlingsvarighed er 32-38 dage efter hofteoperation og 10-14 dage efter knæoperation. Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med non-valvulær atrieflimren (NVAF): Den anbefalede
dosis er 5 mg indtaget oralt 2 gange dagligt. Dosisreduktion: Den anbefalede dosis ELIQUIS er 2,5 mg indtaget oralt 2 gange dagligt hos patienter med NVAF og med mindst to af følgende karakteristika: alder ≥ 80 år, kropsvægt
≤ 60 kg eller serumkreatinin ≥ 1,5 mg/dl (133 mikromol/l). Behandlingen bør være langvarig. Hvis patienten glemmer en dosis af ELIQUIS, skal patienten straks tage denne, og derefter fortsætte med at tage dosis 2 gange dagligt
som før. Skift fra parenterale antikoagulantia til ELIQUIS (og omvendt) kan gøres ved næste planlagte dosis. Se produktresumé for ELIQUIS for skift fra Vitamin K antagonist behandling til ELIQUIS og omvendt. Nedsat nyrefunktion:
Apixaban anbefales ikke til patienter med kreatininclearance < 15 ml/min eller patienter som er i dialyse. Apixaban skal anvendes med forsigtighed til patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance 15-29 ml/
min). Til forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med NVAF hos patienter, der udelukkende opfylder kriteriet for svært nedsat nyrefunktion, bør dosis være 2,5 mg 2 gange dagligt. Apixaban kan anvendes
uden dosisjustering til patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion. Nedsat leverfunktion: ELIQUIS er kontraindiceret hos patienter med leversygdom, der er forbundet med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko.
ELIQUIS anbefales ikke til patienter med svært nedsat leverfunktion. ELIQUIS kan anvendes med forsigtighed til patienter med let til moderat nedsat leverfunktion (Child Pugh A eller B), samt patienter med forhøjede
leverenzymer og forhøjet total bilirubin. Før behandling med ELIQUIS indledes, bør der udføres leverfunktionstest. Pædiatrisk population: ELIQUIS’ sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Administration:
Oral anvendelse. ELIQUIS skal synkes med vand, med eller uden føde. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne, klinisk signifikant aktiv blødning eller leversygdom,
som er forbundet med koagulopati og klinisk relevant blødningsrisiko. Læsioner eller tilstande med signifikant risiko for større blødning såsom aktiv eller nylig gastrointestinal ulceration, tilstedeværelse af maligne tumorer med
høj blødningsrisiko, nylig hjerne- eller rygskade, nylig hjerne-, ryg- eller øjenkirurgi, nylig intrakraniel blødning, kendte eller mistænkte esofagale varicer, arteriovenøse misdannelser, vaskulære aneurismer eller svære intraspinale
eller intracerebrale vaskulære abnormaliteter. Samtidig behandling med andre antikoagulantia f.eks. ufraktioneret heparin (UH), lavmolekulære hepariner (enoxaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinux etc.), orale
antikoagulantia (warfarin, rivaroxaban, dabigatran etc.) undtagen i tilfælde af behandlingsskift til eller fra apixaban eller, når UH administreres i doser, der er nødvendige for at opretholde et åbent centralt vene- eller
arteriekateter. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen*: Blødningsrisiko: Patienter, der tager ELIQUIS, skal kontrolleres omhyggeligt for tegn på blødning. ELIQUIS skal anvendes med forsigtighed til
patienter med øget risiko for blødning. ELIQUIS skal seponeres, hvis der forekommer alvorlig blødning. Kirurgi og invasive indgreb: ELIQUIS skal seponeres mindst 48 timer inden elektiv kirurgi eller invasive indgreb med moderat
eller høj blødningsrisiko og mindst 24 timer inden elektiv kirurgi eller invasive indgreb med en lav risiko for blødning. Behandlingen med apixaban bør genstartes så hurtigt som muligt efter det invasive indgreb eller kirurgiske
indgreb, forudsat at den kliniske situation tillader det og adækvat hæmostase er opnået. Midlertidig seponering: Ved seponering af antikoagulantia, herunder ELIQUIS, har patienten øget risiko for trombose. Ændringer i
behandlingen bør undgås, og hvis antikoagulering med ELIQUIS skal seponeres midlertidigt uanset årsag, bør behandlingen genstartes så hurtigt som muligt. Spinal-/epiduralanæstesi eller –punktur: Ved neuroaxial anæstesi
eller spinal/epiduralpunktur, har patienter, som får behandling med antitrombotika til forebyggelse af tromboemboliske komplikationer, risiko for at udvikle epiduralt eller spinalt hæmatom, hvilket kan føre til langvarig eller
permanent lammelse. Risikoen for disse hændelser kan stige ved postoperativ brug af epiduralkateter eller samtidig brug af lægemidler, der påvirker hæmostasen. Et epiduralt eller intratekalt kateter skal fjernes mindst 5 timer
inden den første dosis ELIQUIS gives. Risikoen kan også stige ved traumatisk eller gentagen epidural- eller spinalpunktur. Patienten skal overvåges hyppigt for tegn eller symptomer på neurologiske udfald (f.eks. følelsesløshed
eller svaghed i benene og afførings eller vandladningsforstyrrelser). Hvis der observeres neurologiske udfald, skal der øjeblikkeligt stilles en diagnose og behandling skal iværksættes. Før et neuroaxialt indgreb iværksættes, skal
lægen afveje de mulige fordele med risikoen hos de patienter, der får antikoagulantia, eller hos de patienter, der skal have antikoagulantia til tromboseprofylakse. Der bør være et interval på mindst 2030 timer fra den sidste
apixaban-dosis til kateteret (intratekalt eller epiduralt) bliver fjernet, og mindst en dosis bør udelades, før kateteret bliver fjernet. Den næste apixabandosis kan gives mindst 5 timer efter kateteret er blevet fjernet. Apixaban
bør anvendes med yderste forsigtighed ved brug af neuroaxial blokade. Ældre patienter: Samtidig administration af ELIQUIS og acetylsalicylsyre bør foretages med forsigtighed. Hoftefraktur-kirurgi: Apixaban anbefales ikke til
patienter, der har fået foretaget kirurgisk indgreb på grund af hoftefraktur. Laboratorieparametre: Koagulationsparametre (f.eks. PT, INR og aPTT) påvirkes af apixabans virkningsmekanisme. Lactose: ELIQUIS indeholder lactose
og bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption. Interaktion med andre lægemidler og andre
former for interaktion*: Hæmmere af CYP3A4 og Pglycoprotein (P-gp): Brugen af ELIQUIS frarådes hos patienter, der samtidig får systemisk behandling med kraftige CYP3A4- og Pgp-hæmmere såsom azolantimykotika (f.eks.
ketokonazol, itraconazol, voriconazol og posaconazol) og HIVproteasehæmmere (f.eks. ritonavir). Dosisjustering for apixaban er ikke nødvendig ved samtidig behandling med en mindre potent hæmmer af CYP3A4 og/eller Pgp.
CYP3A4- og P-gp-induktorer: Samtidig brug af apixaban og kraftige CYP3A4- og P-gp-induktorer (f.eks. rifampicin, phenytoin, carbamazepin, phenobarbital eller perikon) kan medføre et fald i apixabans plasmakoncentrationer.
Dosisjustering af apixaban er ikke nødvendig ved samtidig behandling med disse lægemidler, men der skal udvises forsigtighed ved samtidig indgivelse. Antikoagulantia, trombocytaggregationshæmmere og NSAID: På grund
af øget blødningsrisiko er samtidig behandling med andre antikoagulantia kontraindiceret. Efter samtidig indgivelse af enoxaparin og apixaban, blev der observeret additiv virkning på anti-faktor Xa-aktiviteten. ELIQUIS bør
anvendes med forsigtighed ved samtidig behandling med NSAID (herunder acetylsalicylsyre), da disse lægemidler typisk øger blødningsrisikoen. En signifikant øget blødningsrisiko er blevet rapporteret med trippelkombinationen
apixaban, acetylsalicylsyre og clopidogrel i et klinisk studie med patienter med akut koronart syndrom. Lægemidler forbundet med alvorlig blødning anbefales ikke til samtidig brug med ELIQUIS, herunder; trombolytika, GPIIb/
IIIareceptor antagonister, thienopyridiner (f.eks. clopidogrel), dipyridamol, dextran og sulfinpyrazon. Aktivt kul: Administration af aktivt kul nedsætter apixaban-eksponering. Fertilitet, graviditet og amning*: Apixaban bør ikke
anvendes under graviditet. Det vides ikke om apixaban eller dets metabolitter udskilles i modermælken, og en risiko for nyfødte og spædbørn kan ikke udelukkes. Der bør træffes beslutning om ophør af amning eller at ophøre/
fravælge apixaban-behandling. Forsøg på dyr, der blev doseret med apixaban, viste ingen effekt på fertiliteten. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: ELIQUIS påvirker ikke eller i ubetydelig grad
evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Bivirkninger*: Sikkerheden ved apixaban er undersøgt hos 5.924 patienter i VTEp-studier, og hos 11.886 patienter i NVAF-studier. Hyppighed defineres som meget almindelig
(≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Bivirkninger fra
VTEp-studierne: Blod og lymfesystem: Almindelig: Anæmi (herunder postoperativ og hæmoragisk anæmi og respektive laboratorieværdier). Ikke almindelig: Trombocytopeni (herunder fald i trombocyttal). Immunsystemet:
Sjælden: Hypersensitivitet. Øjne: Sjælden: Okulær blødning (herunder konjunktival blødning). Vaskulære sygdomme: Almindelig: Blødning (inklusiv hæmatom og vaginal og urethral blødning). Ikke almindelig: Hypotension
(herunder hypotension i forbindelse med indgrebet). Luftveje, thorax og mediastinum: Ikke almindelig: Epistaxis. Sjælden: Hæmoptyse. Mave-tarm-kanalen: Almindelig: Kvalme. Ikke almindelig: Gastrointestinal blødning
(herunder hæmatemese og melæna), hæmatokesi. Sjælden: Rektal blødning, gingival blødning. Lever og galdeveje: Ikke almindelig: Stigning i transaminaser, stigning i aspartat-aminotransferase, stigning i gammaglutamyltransferase, abnorme leverfunktionsprøver, stigning i basisk phosphatase, forhøjet bilirubin i blodet. Knogler, led, muskler og bindevæv: Sjælden: Muskelblødning. Nyrer og urinveje: Ikke almindelig: Hæmaturi (herunder
respektive laboratorieværdier). Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer: Almindelig: Blødning i huden. Ikke almindelig: Blødning efter operationen (herunder hæmatom efter operation, blødning i operationssår,
hæmatom efter karpunktur og blødning omkring kateter), sårsekretion, blødning fra operationsstedet (herunder hæmatom ved operationsstedet), operativ blødning. Bivirkninger fra NVAF-studierne: Immunsystemet: Ikke
almindelig: Overfølsomhed (inklusiv hududslæt, anafylaktisk reaktion og allergisk ødem). Nervesystemet: Ikke almindelig: Hjerneblødning, anden intrakraniel eller intraspinal blødning (inklusiv subduralt hæmatom,
subaraknknoidal blødning og spinal blødning). Øjne: Almindelig: Blødning i øjet (herunder konjunktival blødning). Vaskulære sygdomme: Almindelig: Anden blødning, hæmatom. Ikke almindelig: Intra-abdominal blødning.
Luftveje, thorax og mediastinum: Almindelig: Epistaxis. Sjælden: Blødning fra respirationsveje (herunder pulmonær alveolær blødning, laryngeal blødning og pharyngeal blødning). Mave-tarm-kanalen: Almindelig: Gastrointestinal
blødning (herunder hæmatemese og melæna), rektal blødning, gingival blødning. Ikke almindelig: Blødning fra hæmorider, hæmatokesi, mundsår. Sjælden: Retroperitoneal blødning. Nyrer og urinveje: Almindelig: Hæmaturi.
Det reproduktive system og mammae: Ikke almindelig. Abnorm vaginal blødning, urogenital blødning. Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet: Ikke almindelig: Blødning fra administrationsstedet.
Undersøgelser: Ikke almindelig: Okkult positiv blodprøve. Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer: Almindelig: Blødning i huden. Ikke almindelig: Traumatisk blødning, blødning efter operationen, blødning i
operationssår. Overdosering*: Der findes ingen antidot til ELIQUIS. I tilfælde af hæmoragiske komplikationer skal behandlingen stoppes og kilden til blødningen findes. Påbegyndelse af passende behandling, f.eks. operativ
hæmostase eller transfusion med frisk frosset plasma, bør overvejes. Administration af aktivt kul kan være hensigtsmæssig til behandling af overdosering med apixaban eller efter utilsigtet indtagelse. Hvis en livstruende
blødning ikke kan kontrolleres med ovennævnte midler, kan indgivelse af rekombinant faktor VIIa overvejes. Der er ingen erfaring med samtidig brug af rekombinant faktor VIIa og apixaban. Pakninger og priser (ESP
10.12.2012): Filmovertrukne tabletter 2,5 mg: 10 stk: 142,26 kr, 20 stk:263,77 kr, 60 stk: 749,78 kr, 168 stk: 2062.00kr. Filmovertrukne tabletter 5 mg: 14 stk: 190,87 kr, 56 stk: 701,17 kr, 100 stk: 1235,79 kr, 168 stk:
2062,00 kr. Se venligst dagsaktuel pris på www.medicinpriser.dk Tilskud: Generelt tilskud Udlevering: B Indehaver af markedsføringstilladelsen: Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Bristol-Myers Squibb House, Uxbridge
Business Park, Sanderson Road, Uxbridge UD8 1DH, Storbritannien. Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra den danske repræsentant: Bristol-Myers Squibb, Lyngby Hovedgade 98, 2800 Lyngby.
Marevan® (warfarin), tabletter 2,5 mg.
Forkortet produktresumé
Indikationer: Forebyggelse og behandling af dyb tromboflebit og tromboemboliske komplikationer.
Dosering: Administreres en gang dagligt. Varigheden er afhængig af indikationen. Voksne: Patienter, der ikke tidligere har været i warfarin behandling: Anbefalet startdosis er 5 mg en gang daglig i 4 dage. På dag 5 måles
INR, og der doseres herefter individuelt. Vedligeholdesdosis: 2,5-7,5 mg dagligt. Patienter, der tidligere har været i warfarin behandling: Indledningsvis anbefales det at give dobbelt dosis af tidligere vedligeholdelsesdosis i
2 dage, hvorefter der fortsættes med den tidligere vedligeholdelsesdosis indtil første INR måling på dag 5. Loading-doser højere end de angivne kan ikke anbefales. Høje loading-doser medfører ikke, at der hurtigere opnås
antikoagulations-effekt, men derimod en forhøjet blødningsrisiko. Koagulationstest bør foretages inden behandlingsstart. Smalt terapeutisk indeks. Følsomheden kan variere mellem patienter og for samme patient. Monitorér
behandlingen. En dosering, der sikrer en INR på mellem 2 og 3, anbefales til behandling eller forebyggelse af venøs trombose, lungeemboli, atrieflimren (ikke klapfejlbetinget), svær dilateret kardiomyopati, kompliceret
hjerteklaplidelse og biologisk hjerteklapprotese. En højere INR mellem 2,5 og 3,5 bør tilstræbes ved mekanisk hjerteklapprotese og kompliceret akut myokardieinfarkt. Børn: Begrænset data. Initialdosis er normalt 0,2 mg/kg en
gang dagligt og 0,1 mg/kg en gang dagligt til børn med nedsat leverfunktion. Dosering til børn bør tilstræbe samme INR som for voksne. Behandling med warfarin til børn bør foretages af specialister. Ældre: Bør monitoreres for
blødningskomplikationer idet de har en forhøjet risiko for bivirkninger. Nedsat leverfunktion: Fører formentlig til en øget effekt. INR bør monitoreres tæt. Svær leverinsufficiens: Kontraindiceret. Kontraindikationer: Overfølsomhed
overfor warfarin eller et eller flere af hjælpestofferne. Gravide i første trimester og under de fire sidste uger. Svær leverinsufficiens. Forhøjet blødningsrisiko (hæmoragisk diastese, øsophagus varicer, arteriel aneurisme, spinal
punktur, mavesår, alvorlige sår, cerebrovaskulære lidelser, bakteriel endocarditis og malign hypertension). Samtidig administration af prikbladet perikum. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Fordelen ved tromboembolisk
profylakse mod risikoen for hæmoragi vurderes. Patientens evne til at følge behandlingen vurderes nøje. Monitoreringen bør intensiveres ved behandlingsstart, seponering eller ændring i behandling med andre lægemidler.
Påvirkning af den antikoagulerende effekt, f.eks. akut sygdom, hyper- /hypothyreodisme, opkastninger, diarré og hjerteinsufficiens med leverstase. Forhøjet blødningsrisiko, især fra mave-tarm kanalen, ved samtidig behandling
med NSAID’er og acetylsalicylsyre. Større diætændringer. Mutationer i genet for CYP2C9 enzymet. Disse patienter bør holdes på lav vedligeholdesdosis, og de har forhøjet blødningsrisiko, hvis høje startdoser anvendes. Det
bør overvejes om behandlingen skal stoppes nogle dage før operation. INR kontrolleres og justeres inden operation (inkl. tandlægeoperation). Interaktioner: Egen læge kontaktes før opstart, dosisændring eller seponering af
anden medicin (incl. håndkøbslægemidler, naturlægemidler, kosttilskud og vitaminer, der indtages udover den anbefalede dosis). Intervallerne mellem behandlingskontrol kan øges gradvist. De bør dog intensiveres omkring
opstart og seponering af anden medicin. Lægemidler, der nedsætter effekten (nedsætter INR): Cholestyramin, bosentan, aprepitant, griseofulvin, dicloxacilin, rifampicin, ritonavir, barbiturater, antiepileptika, aminoglutethimid,
azathioprin, nevirapin, hypericum perforatum, ginseng, coenzym Q10, avokado, vitamin K holdig føde. Lægemidler, der øger effekten (øger INR): Abciximab, tirofiban, eptifibatid, clopidogrel, heparin, cimitedin, amiodaron,
ethacrynsyre, fluvastatin, gemfibrozil, propafenon, quinidin, rosuvastatin, simvastatin, micronazol, danazol, testosteron, thyroideahormoner, penicilliner, quinoloner, makrolider, antimycotika, chloramphenikol, sulfamethoxazol,
ASA, NSAID, leflunomid, paracetamol, phenylbutazon, antiepileptika, tramadol, amitriptylin, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin, flourouracil, capecitabin, ifosfamid, tamoxifen, disulfiram, vitamin A, E., tranebær. Midler,
der kan øge/nedsætte INR: Alkohol. Graviditet og amning: Graviditet: Warfarin passerer hurtigt placenta. Kontraindikeret i første trimester og under de sidste fire uger af graviditeten. Kan forårsage misdannelser og blødninger
i fosteret. Fosterdød kan forekomme. Brug af warfarin under graviditet kan medføre føtalt warfarin syndrom, et chondrodysplasia punctata lignende syndrom. Amning: Kan anvendes i ammeperioden. Bivirkninger: Meget
almindelige: Blødning fra forskellige organer. Almindelige: Øget følsomhed efter langvarig behandling. Ikke almindelige: Anæmi. Opkastning. Abdominal smerter. Kvalme. Diarré. Sjældne: Eosinofili. Nefrit. Tubulær nekrose.
Nyre-og urinvejssten. Eksem. Vaskulit. Nekrose. Alopeci. Udslæt. Nældefeber. Kløe. Overfølsomhedsreaktioner. Stigning i leverenzymtal. Overdosering: Symptomer: Forhøjet INR og øget risiko for blødningskomplikationer. Starten
af stigningen af INR er korreleret med halveringstiden af faktor VII. Forhøjet INR manifesteres oftest indenfor 24 timer efter indtagelse og når et maksimum mellem 36 til 72 timer. Kliniske manifestationer ses få dage eller
uger efter indtagelse og karakteriseres ved næseblod, tandkødsblødning, bleghed, hæmatomer omkring led og balder, samt blod i urin og fæces. Andre symptomer kan være rygsmerter, blødende læber, slimhindeblødning,
abdominal smerter, opkastning og udslæt med små hudblødninger. Senere i forløbet kan paralyse pga. cerebralblødning, blødningsshock og død ses. Behandling: Symptomatisk og understøttende. Antidoten phytomenadion
administreres primært og hvis nødvendigt gives intravenøs infusion af koncentrat indeholdende koagulationsfaktorer, frisk frosset plasma samt blodtransfusioner. Da halveringstiden af warfarin er 20-60 timer, bør patienten
observeres over en længere periode. Priser og pakninger pr. 29/10 2012: 2, 5 mg; 100 tabletter, kr. 113,25. Udlevering: B. Tilskud: tilskudsberettiget. Produktinformationen er omskrevet og forkortet i forhold til det af
Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé dateret 29. juli 2011. Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra Nycomed Danmark ApS. Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 77 11 11.
Fax: 46 75 48 42. www.nycomed.dk
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Forebyggelse af fald
hos patienter med apopleksi
Af Michael Wichman, Kvalitetskoordinator,
Susanne Kjærgaard, Afdelingssygeplejerske,
Jeanne Woll, Klinisk Sygeplejespecialist,
Susanne Zielke Schaarup, Klinisk Oversygeplejerske,
MHSc, Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Fald er en hyppigt forekommende hændelse hos
patienter indlagt med apopleksi. Der er rapporteret
fald hos op til 65% af patienter under indlæggelse.
I Region Hovedstaden er det et krav, at alle patienter
faldscreenes ved indlæggelsen med henblik på at
identificere patienter, der er i risiko for at falde.
For patienter, der er i risiko, skal der udarbejdes en
tværfaglig plan for faldforebyggelse baseret på den
enkelte patients faldanamnese og de afdækkede årsager til risiko for fald. Det er altså essentielt at afdække
årsagerne til, hvorfor den enkelte patient falder eller
er i risiko herfor, for at kunne udarbejde en målrettet
forebyggelsesplan.
Hvilken nytte gør det at rapportere utilsigtede
hændelser i form af fald, og hvordan kan der
drages læring af disse?
På apopleksiklinikken på Bispebjerg Hospital gøres
en stor indsats for at rapportere utilsigtede hændelser,
og fald er den oftest anvendte titel på rapporteringsskemaet. De rapporterede hændelser i 2013 frem til
primo september er gennemgået systematisk for at
afdække årsagerne til, at patienterne falder og for at
drage læring af dette. Gennemgangen viste, at der har
været 32 utilsigtede hændelser i form af fald, og heraf
var 30 uden – eller med mild skade i form af slag mod
hoved og hofte samt overfladiske skrammer.

blev ramt af apopleksi. Det er situationer, der ikke
nødvendigvis kunne have været forudset, men som
måske kunne have været undgået ved forskellige tiltag.
At fjerne årsager til at patienterne falder, er vanskeligt.
Manglende sygdomsindsigt og balanceproblemer er
en direkte følge efter apopleksi. Den daglige træning
omfatter en målrettet indsats, der kan bedre patientens
balance og gangfunktion, og vil over tid kunne medvirke til at minimere risikoen for faldepisoder.
Forebyggelsesplanen omhandler tiltag, der forsøger at
forhindre patienterne i at falde eller at begrænse skaderne efter fald. Der findes ikke overbevisende evidens
for hvilke tiltag, der kan forebygge fald hos patienter
med apopleksi.
Vi har god erfaring med følgende forebyggende tiltag:
•

Med patientens accept kan lavtsiddende sikkerhedsseler anvendes i kørestolen hos patienten
med manglende sygdomsindsigt. Selen forhindrer,
at patienten falder ud af stolen, uden at de begrænser patientens bevægelighed væsentligt

•

Med patientens accept kan et bord, der fungerer
som spisebord og lignende, monteres på kørestolen. Bordet reducerer muligheden for, at patienten pludselig rejser sig. Det er dog ikke hos alle,
at dette tiltag fungerer, da bordet kan vippes til
side eller fjernes helt af patienten

•

Alarmmåtter, der placeres i sengen, således at personalet tilkaldes, når patienten med manglende
sygdomsindsigt er på vej ud af sengen.
Alarmmåtterne har dog teknisk vist sig ikke at fungere helt efter hensigten, og der arbejdes på at
finde en løsning

•

Sænke sengen mest muligt for at afbøde eventuelt
fald ud af sengen

Tyve fald skyldtes primært patienternes manglende
sygdomsindsigt og/eller problemer med indsigt i egen
formåen i kombination med nedsat kraft i underekstre- •
miteterne og/eller problemer med at holde balancen.
I 9 tilfælde havde patienterne forsøgt at rejse sig fra
kørestolen for at komme i seng, åbne/lukke vinduer,
få fat i tøj, fjernbetjeninger eller andet. I 7 tilfælde var
patienterne blot stået ud af sengen uden bevidsthed
om, at de ikke kunne gå og stå, som de kunne, før de

Brug af sengeheste overvejes nøje. På den ene side
kan de forhindre, at patienterne triller ud ved et
uheld. På den anden side øger de højden på et
eventuelt fald for de patienter, der forsøger at
forcere sengehesten.
Fortsættes...
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Spurgt i en teoretisk ramme ville de fleste fagpersoner
med stor sandsynlighed vide præcis, hvad de skulle
svare på spørgsmålet om, hvilke forholdsregler man
kunne/skulle træffe i en given situation. På samme
måde som man i bagklogskabens klare lys beskriver
forslag til forebyggende tiltag, når man rapporterer en
utilsigtet hændelse. På den anden side kan man få den
tanke, at en utilsigtet hændelse ikke altid medfører den
refleksion hos personalet, som det kræver for at kunne
overføre læringen til en lignende situation.
På denne baggrund kan der tales for, at patientsikkerhed skal betragtes som en vigtig del af dagligdagen og
indtænkes i udførelsen af arbejdsopgaverne, så der
foretages kontinuerlige risikovurderinger, også, når
det drejer sig om situationer, hvor personalet ikke har
været direkte involveret.
Afdelingen har desuden valgt at arbejde åbent med
opfølgning på hændelserne. I forsøget på at skabe
vidensdeling har man opbygget en tradition for åbenhed om de utilsigtede hændelser. Det har længe været
kutyme, at man hænger afrapporteringen af en hændelse op på en tavle, så alle har kunnet læse denne.
Dette har kun kunnet ske, fordi der i afsnitsledelsen
er en stringent holdning til at anvende hændelserne,
som de er tænkt: Der skal tages ved lære af dem, og
ikke ske repressalier på baggrund af dem.
Derudover tager afdelingens patientsikkerhedskoordinator, som efterbehandler hændelserne, kontakt til
den, der har rapporteret hændelsen, for at afklare de
nærmere omstændigheder omkring hændelsen og om
man kunne have overset involverede faktorer, mangler
eller forebyggende tiltag.
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Endelig drøftes hændelsen med afdelingssygeplejersken for at vurdere, om der kunne være organisatoriske brister, som kræver et eftersyn, eller om den
pågældende medarbejder har behov for yderligere
vejledning/introduktion.
Man har i afdelingen desuden etableret en tværfaglig ”Faldgruppe”, som består af nøglepersoner fra de
enkelte neurologiske afsnit, for at øge muligheden
for vidensdeling på tværs af afsnittene. Men af forskellige årsager har gruppen ikke fungeret optimalt
i en periode, hvilket der ændres på i de kommende
måneder. Gruppen vil blandt andet gennemgå de
seneste hændelser fremover med sigte på at afdække
eventuelle oversete forebyggelsestiltag og dele viden
på området – så det kan komme kolleger og i sidste
ende patienterne til gode.
Det kan umiddelbart virke som et stort apparat at
sætte i gang for hændelser, der ikke – eller kun i
begrænset omfang - har medført gener, men ud fra
den antagelse, at ikke alle utilsigtede hændelser bliver
rapporteret, og et perspektiv om at begrænse skadevoldende risici ved at tage fat i dem, mens de er små,
virker det meningsfuldt for både ledelse og personale.
Heldigvis tyder noget på, at indsatsen minimerer skaderne opstået i forbindelse med de fald, der rapporteres. Men vi er nødt til at holde os for øje, at vi har med
en patientgruppe at gøre, som til stadighed vil udfordre
vores tiltag på grund af deres kognitive skader. Vi kan
angiveligt ikke eliminere alle fald, men vi forsøger at
gøre vores yderste for at begrænse omfanget af fald,
alvorlighedsgraden af faldene og dermed forhåbentlig
antallet af skader.

Vinderne af foredrags- og posterkonkurrencen
ved DSfA’s Årsmøde 1. – 2. november 2013
Af Helle Iversen, Overlæge, dr. med Neurologisk
Afdeling, Glostrup hospital og Merethe Lehmkuhl,
Klinisk Oversygeplejerske, MR, Rehabiliterende
Afdeling H, Frederiksberg Hospital

Årets vinder af Gudrun Boysen prisen
Igen i år blev Gudrun Boysen prisen uddelt for bedste foredrag. Prisen gik til stud. med. Sille Mølvig
Henriksen, Neurologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital.
Foredraget handlede om, hvorledes man ved målrettet
analyse og efterfølgende optimering af de tværfaglige
indsatser samt ændring af lokaliteter, har kunnet reducere ”dør – til - nål” tid fra 50 til 20 minutter. Arbejdet
blev fremlagt klart, power point præsentationen var
gennemført, og foredragsholderen leverede budskaberne aktivt til publikum. Stort tillykke til Sille - vi ser
frem til fremtidige præsentationer.
Posterkonkurrencen
Atten meget spændende postere deltog i konkurrencen. Deltagerne ved årsmødet udviste stor interesse for
posterne, og der var en god debat i udstillingslokalet.
Der blev afgivet 83 gyldige stemmer, og vinderen med
15 stemmer blev:
Den inddragende/involverende stuegang (DIS) øger
patienttilfredsheden signifikant på udvalgte områder

Af Susanne Kjærgaard, Afdelingssygeplejerske,
Jeanne Woll, Klinisk Sygeplejespecialist, Pia Mejer
Andersen, Social- og sundhedsassistent med klinisk
specialistfunktion, Per Meden, Overlæge Ph.d. fra
Apopleksiklinikken, Afdeling N11, Bispebjerg Hospital.
2 postere fik hver 10 stemmer:
Facing Words and Reading Faces:
A Patient Study Applying a Novel Approach
Af J. Robotham¹ ²
M. W. Lindegaard¹
T. S. Delfi²
E. Rostrup²
H.K. Iversen²
R. Starrfelt¹
1) Department of Psychology, University of Copenhagen, Denmark;
2) Glostrup Hospital, Denmark

Måleredskaber til vurdering af funktionsevne
hos apopleksipatienter
Af Camilla Biering Lundquist,
Fysioterapeut, Cand.Scient.San.¹
Jørgen Feldbæk Nielsen, Professor, dr.med.²
Claus Vinther Nielsen, Professor¹
Thomas Maribo, Fysioterapeut, Ph.d.¹
1) Forsknings- og udviklingsenheden, Marselisborgcentret,
2) Forskningsenheden, Hammel Neurocenter

Stort tillykke til alle!
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Pradaxa® (dabigatran) er indikeret til forebyggelse af
aPoPleksi og systemisk emboli hos voksne Patienter med
nonvalvulær atrieflimren med en eller flere risikofaktorer*
* Tidligere apopleksi, transitorisk cerebral iskæmi eller systemisk emboli; Venstre ventrikel uddrivningsfraktion < 40 %; Symptomatisk hjertesvigt, ≥ New York Heart Association (NYHA) klasse 2;
Alder ≥ 75 år; Alder ≥ 65 år samt med en af følgende: diabetes mellitus, koronararteriesygdom eller hypertension.

Referencer: 1. Produktresume Pradaxa 2. Produktresume Xarelto 3. Connolly et al.. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2009;361: 1139–1151 and Connolly et al. Newly
identified events in the RE-LY trial. N Engl J Med. 2010;363: 1875–1876. 4. Patel MR et al. Rivaroxaban versus Warfarin in Nonvalvular Atrial Fibrillation N Engl J Med 2011;365: 883–91 5. Connolly et al. The
Long-Term Multicenter Observational Study of Dabigatran Treatment in Patients With Atrial Fibrillation (RELY-ABLE) Study. Circulation. 2013;128: 237-243 6. Larsen et al. Efficacy and Safety of dabigatran
etexilate and warfarin in “real-world” patients with atriel fibrillation. JACC; 2013; 61; no. 22; 2264–73
Pradaxa® (dabigatranetexilat)

Forkortet produktresumé Dette produktresumé omhandler udelukkende indikationen forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos patienter med atrieflimren.
Indikation: Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne patienter med nonvalvulær atrieflimren med en eller flere af følgende risikofaktorer: Tidligere apopleksi, transitorisk cerebral
iskæmi eller systemisk emboli; Venstre ventrikel uddrivningsfraktion < 40 %; Symptomatisk hjertesvigt, ≥ New York Heart Association (NYHA) klasse 2; Alder ≥ 75 år; Alder ≥ 65 år samt med en
af følgende: diabetes mellitus, koronararteriesygdom, eller hypertension. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for aktivt stof eller ét hjælpestof. Svært nedsat nyrefunktion (CrCL < 30 ml/
min). Læsion eller tilstand med betydende risiko for større blødning. Samtidig behandling med anden antikoagulans(UFH, LMWH, warfarin, rivaroxaban, apixaban osv.). Nedsat leverfunktion eller
leversygdom, som forventes at påvirke overlevelsen. Samtidig behandling med systemisk ketoconazol, cyclosporin, itraconazol, tacrolimus og dronedaron. Patienter med kunstige hjerteklapper, der
kræver antikoagulant behandling. Bivirkninger*: Meget almindelige (over 10%): Mindre blødninger fra forskellige foci. Almindelige (1-10%): Gastrointestinal blødning, mavesmerter, diarré, dyspepsi
og kvalme, unormale leverfunktionstest. Ikke almindelige (0,1-1%): Trombocytpeni, lægemiddeloverfølsomhed, udslæt, pruritus, intrakraniel blødning, mavesår, gastrooesophagitis, gastroesofagael
reflukssygdom, opkastning, dysfagi. Sjældne (mindre end 0,1%) bivirkninger samt bivirkninger med ukendt hyppighed er anført i det fulde produktresumé. Særlige advarsler og forsigtighedsregler
vedrørende brugen*: Forsigtighed udvises ved alder mellem 75 og 80 år, ved moderat nedsat nyrefunktion, hos patienter med gastritis, øsofagitis eller gastroøsofageal refluks og hos patienter med
generelt øget risiko for blødning. Kirurgi og indgreb: Pradaxa skal evt. pauseres før operation eller invasiv procedure grundet en øget risiko for blødning – se produktresuméet. Fibrinolytikabehandling
kan overvejes ved akut iskæmisk apopleksi, hvis patientens dTT, Ecarin clotting tid (ECT) eller aPTT ikke overstiger den øvre værdi af normalområdet. Interaktioner*: Grundet øget risiko for blødning
bør der udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af NSAID (T½ >12 timer), ASA, clopidogrel, ticragrelor samt P-glycoprotein (P-gp) induktorer og -inhibitorer. Graviditet og amning: Pradaxa bør
ikke anvendes. Dosering*: 150 mg to gange dagligt. Patienter ≥ 80 år samt ptt i verapamil-behandling (indgives samtidigt) anbefales 110 mg to gange dagligt. Før opstart bør nyrefunktionen vurderes
ved beregning af kreatinin clearance (CrCL) for eksklusion af ptt med svært nedsat nyrefunktion (CrCL < 30 ml/min). Under behandling bør nyrefunktionen vurderes i kliniske situationer ved mistanke
om et fald i nyrefunktionen (f.eks. hypovolæmi, dehydrering og samtidig behandling med visse typer anden medicin). Hos ptt > 75 år og hos ptt. med nedsat nyrefunktion bør nyrefunktionen vurderes
mindst én gang om året. Patienter kan behandles med Pradaxa i forbindelse med kardiovertering. Kapslerne skal altid indtages uåbnede. Ved skift fra VKA til Pradaxa skal VKA seponeres, og Pradaxa
initieres når INR < 2,0. Overdosering*: Aktiveret protrombin-komplex eller faktor VIIa kan overvejes. Pakninger og priser (14. oktober): 110 mg: 10 kapsler, kr. 143,65; 60 kapsler, kr. 752,85; 150
mg: 60 kapsler, kr. 752,85; 3*60 kapsler, kr. 2214,95. (Priserne er inkl. recepturgebyr). Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk Udlevering: B. Tilskudsberettiget. Registreringsindehaver:
Boehringer Ingelheim International GmbH.
De med * markerede afsnit er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af Sundhedsstyrelsens godkendte produktresumé af 15. juli 2013. Information om øvrige indikationer kan findes i
produktresumeet, som vederlagsfrit kan rekvireres fra den danske repræsentant Boehringer Ingelheim Danmark A/S, Strødamvej 52, 2100 København Ø, tlf.: 39 15 88 88, Medicinsk Information eller
via info.cop@boehringer-ingelheim.com

Sammenligningsskema for Pradaxa®, Marevan® og Xarelto® udelukkende for indikationen apopleksiforebyggelse ved atrieflimren
Marevan® (warfarin) – 29. juli 2011

Xarelto® (rivaroxaban) – 5. aug. 2013

Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos
voksne patienter med non-valvulær atrieflimmer
samt relevante risikofaktorer

Forebyggelse og behandling af tromboemboliske
komplikationer

Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos
voksne patienter med non-valvulær atrieflimmer
samt relevante risikofaktorer

2 gange dagligt

1 gang dagligt

1 gang dagligt

• Patienter med svært nedsat nyrefunktion
(CrCL < 30 ml/min)
• Aktiv klinisk signifikant blødning
• Samtidig behandling med andre antikoagulantia
• Patienter med hjerteklapproteser, der kræver
behandling med antikoagulantia

• Patienter med forhøjet blødningsrisiko
• Svær leverinsufficiens

• Aktiv klinisk signifikant blødning
• Samtidig behandling med anden antikoagulantia

Nedsat nyrefunktion, øget blødningsrisiko eller alder
over 75 år

Øget blødningsrisiko

Øget blødningsrisiko

• P-gp inhibitorer eller P-gp-induktorer
• Trombocytfunktionshæmmere

En række lægemidler øger eller nedsætter effekten
af Marevan

• CYP3A4- og P-gp-hæmmere.
CYP3A4-induktorer
• Trombocytfunktionshæmmere

Overdosering

Sympotomatisk behandling. Ingen specifik antidot.
Oprethold tilstrækkelig diurese.

Sympotomatisk behandling. Antidoten vitamin K
administreres primært.

Symptomatisk behandling. Ingen specifik antidot.

Bivirkninger
Almindelige
(1-10%)

Anæmi, næseblod, dyspepsi, mavesmerter, diarré,
GI-blødning, unormal leverfunktion, uro-genital
blødning.

Næseblod, hæmoptyse, hæmaturi, tendens til blå
mærker, blødning i øjets bindehinde, GI-blødning.

Anæmi, svimmelhed, epistaxis, mavesmerter,
dyspepsi, GI-blødning

110 mg: 10 kapsler, 143,65 kr.; 60 kapsler, 752,85 kr.
150 mg: 60 kapsler, 752,85 kr;
180 kapsler, 2.214,95 kr.

2,5 mg: 100 stk.; 113,20 kr.

15 mg: 28 stk., 638,95 kr; 42 stk., 947,50 kr.;
98 stk., 2.145,80 kr.; 100 stk., 2.189,15 kr.
20 mg: 28 stk., 638,95 kr.; 98 stk., 2.145,80 kr.;
100 stk., 2.189,15 kr.

Terapeutisk
indikation
Doseringshyppighed

Kontraindikation

Særlige advarsler
og forsigtighedsregler
Interaktion med
andre lægemidler

Pakninger og priser
pr. 14. oktober 2013
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Pradaxa® (dabigatran) er indikeret til forebyggelse af
aPoPleksi og systemisk emboli hos voksne Patienter med
nonvalvulær atrieflimren med en eller flere risikofaktorer*
* Tidligere apopleksi, transitorisk cerebral iskæmi eller systemisk emboli; Venstre ventrikel uddrivningsfraktion < 40 %; Symptomatisk hjertesvigt, ≥ New York Heart Association (NYHA) klasse 2;
Alder ≥ 75 år; Alder ≥ 65 år samt med en af følgende: diabetes mellitus, koronararteriesygdom eller hypertension.

Informationen i skemaet omhandler forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli ved non-valvulær atrieflimmer
ved behandling med standarddoseringerne 150 mg Pradaxa® (dabigatran) og 20 mg Xarelto® (rivaroxaban).

Xarelto® (rivaroxaban)

**

Dosering1,2
Bedre end Marevan® (warfarin) til at forebygge apopleksi og systemisk emboli3,4
Samme antal større blødninger som
Marevan® (warfarin)3,4
Bedre end Marevan (warfarin) til at
forebygge iskæmisk apopleksi3,4
®

Færre intrakranielle blødninger end
Marevan® (warfarin)3,4
Nedsat vaskulær mortalitet sammenlignet med Marevan® (warfarin)3,4
Godkendt i forbindelse med
DC-konvertering1,2
Kan anvendes med forsigtighed til
patienter med CrCL 15-29 ml/min1,2
Langtidsdata (4,3 år)5
Publicerede danske registerdata6
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Til information findes der ikke head-to-head studier mellem Pradaxa® (dabigatran) og Xarelto® (rivaroxaban).
** Dosering 150 mg 2 gange dagligt.
*** Dosering 20 mg 1 gang dagligt.
† Patienter med CrCL < 50 ml/min anbefales Xarelto® (rivaroxaban) dosisreduktion til 15 mg dagligt.
For yderligere information se det forkortede produktresumé og sammenligningsskema på side XX
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