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Sammanfattning
Bakgrund: Den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat, är förmaksflimmer (FF). 2,9% av den vuxna
befolkningen beräknas ha FF. Undersökningar visar FF är underdiagnostiserat inom primärvården. FF
ökar risken för stroke. Risken går att minska med antikoagulantiabehandling i form av Waran och
NOAK. Enligt Stockholms läns läkemedelskommittés behandlingsriktlinjer bör risken för stroke hos
patienter med FF skattas med hjälp av CHA2DS2-VASc inför ställningstagande till
antikoagulantiabehandling.

Syfte: Att undersöka om riktlinjerna för behandling enligt CHA2DS2-VASc hos patienter med FF följs
på SVC, hur fördelningen avseende val av Waran respektive NOAK ser ut, om det finns någon
skillnad i behandling mellan könen samt om TSH kontrollerats i samband med diagnos.

Metod: Studien är en retrospektiv journalbaserad tvärsnittsstudie av alla patienter som erhållit diagnos
FF på SVC under 2015. Andel patienter med diagnosen FF, följsamhet till behandlingsriktlinjer enligt
CHA2DS2VASc, fördelningen avseende val av Waran respektive NOAK samt andel TSH kontroll
undersöktes och beskrevs deskriptivt. Skillnader i följsamhet till behandlingsriktlinjer och val av
antigoagulantiabehandling (Waran/NOAK) mellan könen beräknades med Chi2-test. Signifikans
uppnåddes om P < 0,05.

Resultat: 1,1% av alla listade patienter fick diagnosen FF under 2015 på SVC. 91% av patienterna
hade följsamhet till behandlingsriktlinjerna. 70% av patienterna fick Waran och 19% NOAK. Det
fanns ingen signifikant skillnad i behandling enligt riktlinjerna eller vid val av antikoagulantia
(Waran/NOAK) mellan könen. Hos 68% av patienter med diagnosen FF fanns TSH kontroll i samband
med diagnos.

Slutsats: Följsamheten till behandlingsriktlinjerna med antikoagulantiabehandling enligt
CHA2DS2VASc är hög. Största andelen av patienterna behandlades med Waran. Det finns utrymme
för förbättring avseende provtagning av TSH i samband med diagnosticering av FF.

MeSH-termer: FF, kvalitetsindikatorer, patientjournaler
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Bakgrund
Den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat, är förmaksflimmer (FF). Enligt statistik från sluten- och
öppenvård-vid Sveriges sjukhus 2005 - 2010 har 2,9% av den vuxna befolkningen (>20 år) haft FF
enligt SBU rapporten från 2013 [1]. FF är underdiagnostiserat inom öppenvården och primärvården,
dels för att inte alla med kända flimmer registrerats med diagnoskod och dels för att många har
symtomfattiga så kallat ”tysta” flimmer som ännu inte fått någon diagnos. Med tanke på betydande
underdiagnostik beräknas det verkliga antalet personer med FF i Sverige omkring 4 procent av den
vuxna befolkningen [1]. FF ökar med stigande ålder och är 13,4 % vid 80-89 års ålder [1]. Vid FF
töms hjärtat inte på blod, utan en del stannar kvar i en säckliknande utbuktning i vänster förmaksvägg
som kallas hjärtöra och riskerar att koagulera där till en blodpropp [2, 3], för att sedan lossna och följa
med blodströmmen upp till hjärnan. Om en propp når hjärnan och fastnar i något kärl blir följden en
stroke. FF ökar risken för stroke fem gånger [4].
FF kan delas in i tre kategorier:
1. Paroxysmalt vilket är självterminerande, övergående spontant inom sju dygn (i regel under 24
timmar). En attack kan utlösas av en infektion, användning av vissa läkemedel, mycket ansträngning,
känslomässig stress, eller avspänning efter stress.
2. Persistent vilket innebär att det varar mer än sju dagar och inte går över av sig själv. Det kräver
elektrisk eller farmakologisk konvertering för omslag till sinusrytm.
3. Långvarigt persisterande – som ovan, men ihållande FF under minst 12 månader, vilket innebär liten
möjlighet att bibehålla sinusrytm på sikt och kan också kallas permanent flimmer vilket inte kan
konverteras till sinusrytm [5].
FF kan vara helt asymtomatiska och kan vara paroxysmalt [6] eller kan ge symptom så som
hjärtklappning, oregelbunden rytm, oroskänsla i bröstet, angina pectoris, hjärtsvikt, dyspné och trötthet
samt ökad diures.
Diagnosen på vårdcentralen baseras på EKG eller eventuellt på bandspelar-EKG (1-3 dygn). Att
detektera paroxysmalt FF om EKG är normala är svårare, men där kan misstanken kvarstår. Eftersom
hypertyreos kan utlösa FF [7, 8, 9], är det även viktigt att kontrollera tyreoideastatus (TSH) hos
patienter med nyupptäckt FF.
Risken för stroke hos patienter med FF går att minska med blodförtunnande medicin. Nuvarande
behandling är Waran eller NOAK (Nya Orala AntiKoagulantia) eller ASA [10]. Waran minskar den
absoluta risken för stroke i genomsnitt med 2,7% och den relativa risken med 64% per år hos patienter
med FF [11].
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Enligt Stockholms läns läkemedelskommittés behandlingsriktlinjer bör risken för stroke skattas med
hjälp av CHA2DS2-VASc (se tabell 1 nedan) inför ställningstagande till antikoagulantiabehandling
[12].
Man ska samtidigt beakta riskfaktorer för blödningskomplikationer, där ett beslutsstöd finns utvecklat
i form av HAS-BLED-score (Tabell 3), eftersom behandling med antikoagulantia och även
trombocythämmare ökar blödningsrisken [12].

Tabell 1. Riskfaktorer enligt CHA2DS2-VASc [12].
CHA2DS2-VASc-score för bedömning av risken
för stroke
Hjärtsvikt (eller LVEF < 40 %)
Hypertoni
Ålder > 75 år
Diabetes
Stroke, TIA eller tromboembolism
Ålder 65-74 år
Aterosklerotisk sjukdom
Kvinna

Poäng
1
1
2
1
2
1
1
1

Om patienten har 0 poäng i CHA2DS2-VASc-score behövs ingen behandling. Om patienten har 1
poäng ska behandling med Waran eller NOAK övervägas. Endast kvinnligt kön, vilket ensamt ger 1
poäng, är inte indikation för Waran eller NOAK. Om patienten har 2-9 poäng bör Waran eller NOAK
sättas in (Tabell 2).

Tabell 2. Risk att drabbas av stroke [13].
CHA2DS2-VASc-score
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Strokerisk/år
0,3 %
1,0 %
3,3 %
5,3 %
7,8 %
11,7 %
15,9 %
18,4 %
17,9 %
20,3 %
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Acetylsalicylsyra (Trombyl) har en begränsad plats som antikoagulantia vid FF och ska bara sättas in
när patienten med FF och arteriosklerotisk sjukdom inte vill ta eller har kontraindikationer för Waran
eller NOAK [12, 13].

Tabell 3. Blödningsrisk enligt HASBLED [12, 14].
HAS-BLED-score för bedömning av
blödningsrisk vid oral antikoagulativ behandling
Hypertension (systoliskt tryck ≥ 160 mmHg)
Abnormal leverfunktion (ALAT > 3 x
normalvärde, PK (INR) > 1,4), levercirros
Abnormal njurfunktion (serumkreatinin ≥ 200
µmol/l), dialys
Tidigare stroke
Tidigare blödning, anemi eller blödningsrisk
Labila/svängande PK(INR)/terapeutiskt
PK(INR) < 60% av tiden,
underwarfarinbehandling
Ålder > 65 år
Samtidig behandling med trombocythämmande
läkemedel (NSAID)
Missbruk (av läkemedel eller alkohol)

Poäng
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Poäng varierar mellan 0 och 9 poäng. Risken för allvarlig blödning är cirka 1/100 patientår med HASBLED 0-1 poäng, 4/100 år vid 3 poäng och 12/100 år vid 5 poäng. Vid ≥3 poäng anses blödningsrisk
vara hög (som inte kan åtgärdas) och indikerar att försiktighet bör iakttas [12].
Det finns en underbehandling förhållande till rekommenderad antikoagulantiabehandling hos patienter
med FF, framför allt hos kvinnor enligt SBU rapporten från 2013 [1]. Betydligt större andel män än
kvinnor med FF hämtade ut recept på Waran (46 % mot 37 %), trots att kvinnor har högre risk för
stroke än män enligt CHA2DS2-VASc [1]. Målet enligt socialstyrelsen är att minst 80 % av
patienterna med FF som har fått minst två riskpoäng för stroke enligt CHA2DS2-VASc får
antikoagulantiabehandling [15].
Det är inte känt om riktlinjerna för antikoagulantiabehandling av patienter med FF följs på Stuvsta
vårdcentral (SVC) och eftersom undersökningar visar att FF är underdiagnostiserat inom
primärvården, är det viktigt att undersöka hur många patienter som fick diagnosen FF registrerat samt
hur riktlinjer för behandling av FF följs på SVC under 2015.
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Syfte
Att kartlägga om riktlinjerna för antikoagulantiabehandling hos patienter med diagnosen FF följs på
SVC.
Frågeställningar: 1. Hur stor andel av patienterna på SVC erhöll diagnos FF under studieperioden
2015-01-01 - 2015-12-31?
2. Hur stor andel av patienterna med diagnosen FF erhöll rekommenderad
behandling (Waran/NOAK, ASA eller ingen behandling) enligt skattning med
CHA2DS2- VASc fördelat i 3 riskgrupper?
3. Hur såg fördelningen ut avseende val av Waran respektive NOAK, bland dem som
har fått antikoagulantiabehandling ?
4. Fanns det någon könsskillnad i behandling enligt riktlinjer eller vid val av Waran
eller NOAK?
5. Hur stor andel av patienterna med diagnosen FF har fått TSH taget i samband
med diagnos?
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Material och metod
Stuvsta vårdcentral (SVC) är en privat vårdcentral i Huddinge kommun som ligger i Stockholms län
och som har 18125 listade patienter per 2015-12-31. SVC använder sig av journalsystemet Take Care
(TC).
Detta är en retrospektiv kvantitativ journalstudie av patienter som erhållit diagnos förmaksflimmer
(FF) på SVC under tidsperioden 2015-01-01 - 2015-12- 31. Samtliga listade patienter på SVC, både
män och kvinnor i alla åldrar som erhållit diagnos FF (ICD I48.0 – I48.4 och I48.9), under
studieperioden selekterades ut med hjälp av Medrave4 (M4). M4 är ett rapportverktyg som används
för att extrahera data ur journaler som t ex diagnos, läkemedelsförskrivning, laboratorieprover mm.
Patienter som avlidit eller listat om sig till annan vårdcentral under tidsperioden exkluderades från
vidare analys. Identifierade patienter tilldelades var och en ett unikt ID. Därefter gjordes CHA2DS2VASc-skattning för alla patienter med diagnosen FF. Alla kvinnor med diagnosen FF som var 65 år
eller äldre och alla män med diagnosen FF som var 75 år eller äldre sorterades in i gruppen
CHA2DS2-VASc-score 2-9 genom att titta på översikten som togs ut från M4. För resterande patienter
med diagnosen FF utfördes en journalgenomgång för att få fram CHA2DS2-VASc-score.
Riskskattningen poängsattes enligt följande:
1. Hjärtsvikt (eller LVEF < 40 %) = 1 poäng.
2. Hypertoni = 1 poäng
3. Diabetes = 1 poäng
4. Stroke, TIA eller tromboembolism = 2 poäng
5. Ålder 65-74 år = 1 poäng, ålder > 75 år = 2 poäng
6. Aterosklerotisk sjukdom = 1 poäng
7. Kvinna = 1 poäng
För kartläggning av läkemedelsbehandling, TSH kontroll vid tiden för diagnosen FF lästes alla
patienternas journaler igenom. Pateinternas-ID, data avseende patientens ålder, kön, riskskattning
enligt CHA2DS2VASc, behandling och kontroll av TSH överfördes därefter för bearbetning i
dataprogrammet Excel (Tabell 4).
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Tabell 4. Excelmatris för ålder, kön, CHA2DS2VASc, behandling och TSH.
Patienternas
id-nummer

Ålder

Kön(man=M,
kvinna=K)

CHA2DS2VASc

Behandling

1
2
3
osv

År

0=M
1=K

0=0 p
1=1 p
2=2-9 p

0=Ingen
1=ASA
2=Waran
3=NOAK(Pradaxa,
Xarelto, Eliquis)

Har TSH
kontrollerats
vid tiden för
diagnosen FF
0=Nej
1=Ja

Sedan grupperades patienterna in i 3 grupper enligt CHA2DS2-VASc-score (Figur 1):
1. Kvinnor och män med CHA2DS2VASc-score 0 poäng och kvinnor yngre än 65 år som hade 1
poäng.
2. Män med CHA2DS2VASc-score 1 poäng.
3. Kvinnor och män med CHA2DS2VASc-score 2-9 poäng.

Figur 1. Flödesschema visar den planerade urvalsprocessen för studium av antikoagulantiabehandling
hos patienter med diagnosen FF på SVC.
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Det undersöktes hur många patienter (kvinnor och män) i varje grupp har fått behandling med
antikoagulantia (Waran eller NOAK) eller Trombyl eller ingen behandling.
Enligt riktlinjerna bör patienter (kvinnor och män) med CHA2DS2-VASc-score 0 och kvinnor yngre
än 65 år med 1 poäng enligt CHA2DS2-VASc-score få ingen behandling. Män med CHA2DS2-VAScscore 1 och patienter (kvinnor och män) med 2-9 poäng enligt CHA2DS2-VASc-score bör få
behandling med Waran eller NOAK.
Om en patient har haft olika behandlingar vid olika tidpunkter under studieperioden användes den
senaste behandlingen i studieperioden.

Statistik
Andel patienter med diagnos FF registrerat under studieperioden, följsamhet till behandlingsriktlinjer
enligt CHA2DS2VASc, andel patienter (kvinnor och män) med Waran eller NOAK behandling, andel
TSH kontroll vid tiden för diagnosen FF, redovisas deskriptivt.
För att undersöka eventuella skillnader i följsamhet till behandlingsriktlinjer och vid val av Waran eller
NOAK mellan kvinnor och män, Chi2 signifikanstest i statistikprogram PAST användes. Signifikans
uppnåddes om P < 0,05.
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Etiska överväganden
Det förelåg en risk att patienter som deltog i studien och deras behandlande läkare utsattes för
integritetsintrång eftersom journaler granskades av studieledaren som inte var deras behandlande
läkare. Patienterna informerades om studien genom ett informationsblad som sattes upp i receptionen
på SVC (bilaga 1). Verksamhetschefen gav sitt samtycke till studien och till insamling av data från
journalerna hos patienter med diagnos FF. En journalgranskning utfördes under ordinarie arbetstid och
kodning av patientmaterialet genomfördes för att garantera patienternas anonymitet.
Patienternas identitet ersattes av en kod och kodnyckeln förvarades inlåst på vårdcentralen endast
tillgängligt för studieledaren. Journalen genomlästes enbart för att ta reda på den direkta bedömningen
av FF och antikoagulantiabehandling. Resultatet av journalgenomgången presenterades på gruppnivå
och varken patienter eller läkare identifierades vid presentationen.
När studien är godkänd kommer kodnyckeln samt grunddata att förstöras. Muntlig information gavs
till läkarkollegor på vårdcentralens vid ett ordinarie läkarmöte innan studien påbörjades och resultatet
kommer att presenteras där efter avslutad godkänd studie.
Det positiva med denna studie som är en form av kvalitetsgranskning av en specifik behandling, har
bedömts överväga det negativa ur ett etiskt perspektiv.
Ändamålet är att förbättra diagnos och behandling av patienter med FF.
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Resultat
Under studieperioden har 1,1% (208 patienter) erhållit diagnos FF på SVC. En patient hade spärrat sin
journal och exkluderades därför från studien.
Följsamhet till behandlingsriktlinjerna enligt CHA2DS2VASc var totalt 91% (188 av 207 patienter)
och fördelades i de tre riskgrupperna enligt figur 2.

Figur 2. Behandling med Waran/Noak, Trombyl och ingen behandling utifrån riskskattning
CHA2DS2VASc fördelat i 3 riskgrupper för män (M) och kvinnor (K) på SVC.

70% av patienterna fick behandling med Waran, 19% fick NOAK, 3% fick Trombyl och 8% fick
ingen behandling alls.
Det fanns ingen signifikant skillnad i behandlingsföljsamhet mellan kvinnor och män (p = 0,99).
Det fanns inte någon signifikant skillnad mellan kvinnor och män avseende val av Waran eller NOAK
(Tabell 5) (p = 0,57).

Tabell 5. Antal patienter (kvinnor och män) med FF som erhållit behandling med Waran respektive
NOAK på SVC.
Kön

Waran

NOAK

Kvinna
Man
Summa

52
92
144

16
23
39

Totalt antal patienter
som erhållit
behandling med
antikoagulantia
68
115
183
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Hos 68% av patienterna fanns TSH-kontroll noterad i journalen i samband med diagnos (141 av 207
patienter).

Diskussion
Studien visade att 1,1% av alla listade patienter på SVC fick diagnosen FF under 2015. 91% hade
följsamhet till behandlingsriktlinjerna enligt CHA2DS2VASc. Största andelen av patienterna, 70%
behandlades med Waran, 19% med NOAK. Det finns ingen skillnad mellan kvinnor och män
avseende behandling enligt riktlinjerna eller vid val av Waran eller NOAK. Hos två tredjedelar av
patienterna fanns TSH-kontroll i samband med diagnos.
92% (169 av 183) av patienterna med 2-9 poäng enligt CHA2DS2VASc fick
antikoagulantiabehandling. Det är ett bra resultat som ligger över Socialstyrelsens mål på minst 80%
[15].
Vid journalgenomläsning kunde förklaringar hittas till avvikelser från behandlingsriktlinjerna hos alla
19 patienterna utom en. Den vanligaste anledningen var att patienten hade blivit bedömd av specialist i
kardiologi, hematologi eller på sjukhus och som avrått från antikoagulantiabehandling. Hos en patient
saknades helt förklaring till avvikelse från behandlingsriktlinjerna och HAS-BLED har redovisats hos
en enda patient.
I gruppen män med 1 poäng och i gruppen 2-9 poäng enligt CHA2DS2VASc erhöll 7 patienter (3%)
behandling med Trombyl vilket är rimligt eftersom Trombyl har en limiterad plats som
antikoagulantia vid FF [12, 13].
En liknande studie som gjordes på Märsta läkarhus 2009-2010 [16] och på Tranebergs vårdcentral i
2013 [17] visade en prevalens av diagnosen FF på 1,3% på Märsta läkarhus och 1,6% på Tranebergs
vårdcentral, 78% behandlades med Waran på Tranebergs vårdcentral vilket ligger på samma nivå som
SVC. Enbart 4% behandlades med NOAK på Tranebergs vårdcentral. Man ser en högre andel
patienter med NOAK behandling på SVC 2015 jämfört med Tranebergs vårdcentral 2013 vilket skulle
kunna förklaras av att behandling med NOAK successivt ersätter Waran under de senaste åren.
Det finns utrymme för förbättring avseende provtagning av TSH i samband med diagnosticering av
FF. En förklaring till att enbart 68% hade gjort TSH kontroll skulle kunna vara att TSH inte har tagits
hos vissa patienter på sjukhus vid tiden för diagnosen FF till exempel hos de patienter som har fått FF
efter hjärtoperation, att TSH är kontrollerat på annan mottagning eller infört i annat journalsystem som
inte är tillgängligt för studieledaren.
Studien är relevant då det är viktigt att hitta patienter med FF i primärvården och att
behandlingsriktlinjerna enligt CHA2DS2VASc följs så att inte behandling med antikoagulantia
missas.
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Styrkor
En styrka i studien är att alla patienters journaler utom en med diagnosen FF på SVC har lästs igenom
för att undersöka om de har fått behandling utifrån riskskattning CHA2DS2-VASc. Samma person har
läst igenom journalerna och gjort riksskattningen. De flesta patienter med FF bör ha inkluderats
eftersom studieperioden är 1 år.

Svagheter
En svaghet med studien är att studien är begränsad till enbart SVC och det är därför svårt att
generalisera resultaten till andra vårdcentraler i Stockholm. Man har selekterat ut och undersökt
patienter med FF som erhållit ICD koderna I48.0 – I48.4 och I48.9 med hjälp av M4 på SVC under
2015 vilket medfört att eventuella patienter med FF under 2015 som inte har erhållit ICD koderna
I48.0 – I48.4 och I48.9 är inte med i studien som hade kunnat påverka prevalensen av FF under 2015.

Implikationer
I läkargruppen på SVC kommer vi att diskutera hur vi ska förbättra vår redovisning av CHA2DS2VASc, göra noggrannare TSH kontroller vid tiden för diagnosen FF, kontrollera om TSH har blivit
tagit vid tiden för diagnosen FF hos de patienter som har fått diagnosen FF på sjukhus, börja
dokumentera noggrannare angående varför patienter som behöver få antikoagulantia enligt CHA2DS2VASc, inte får behandling med antikoagulantia och redovisa HAS-BLED på de patienterna.

Framtida studier
Det skulle vara intressant att göra denna studie på flera vårdcentraler i Stockholm för att se prevalens
av FF, hur man följer behandlingsriktlinjerna och andel TSH kontroller. Det skulle även vara
intressant att göra om studien på SVC om några år för att se om det blivit någon förändring av
följsamheten till riktlinjerna för behandling av FF och av fördelningen mellan Waran och NOAK.

Slutsats
1,1% av patienter fick diagnosen FF under 2015 på SVC. Följsamheten till behandlingsriktlinjerna
med antikoagulantiabehandling enligt CHA2DS2VASc är hög. Största andelen av patienterna
behandlades med Waran. Det finns utrymme för förbättring avseende provtagning av TSH i samband
med diagnosticering av FF.
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