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DYP VENETROMBOSE (DVT)

SYKDOMSBILDE1

DVT er trombedannelse i de store, dype venene, spesielt i lår, bekken og legg. 
DVT er den tredje vanligste kardiovaskulære lidelse og i Norge er det ca. 6000 
tilfeller i året. Insidensen øker betydelig etter 40-50 års alderen. Lungeemboli 
kan påvises i opptil 50% av DVT-tilfellene.

Risikofaktorer for DVT
Akutte tilstander:
Brudd, traume, operasjon, dehydrering, immobilisering og infeksjon.

Underliggende sykdommer:
Aktiv kreftsykdom, hjertesvikt, hormonbehandling, nyresvikt, graviditet, fødsel, 
fedme, inflammatorisk tarmsykdom, tidligere venøst tromboemboli, ervervet 
antifosfolipidsyndrom (APS), autoimmune sykdommer, diabetes.

Medfødt disposisjon:
Arvelige defekter i koagulasjonssystemet som f.eks. Faktor V Leiden mutasjon, 
antitrombin mangel, mangel på protein C og S, protrombin genmutasjon.

SYMPTOMER1

Vanlige kliniske funn som gir varierende grad av plager:
• Smerte i ro og ved gange. Lindres ofte ved elevasjon av den hovne foten
• Ensidig leggødem, rødhet og økt hudtemperatur på affisert side 
• Venestuvning i overflatiske vener 
• Ømhet ved palpasjon langs vener i tykkleggen 
• Subfebrilitet er vanlig
• Typiske betennelsestegn som smerte, varme, rødhet, hevelse og nedsatt 

funksjon, er ikke alltid tilstede ved DVT
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DIAGNOSE1

Hos alle pasienter med symptomer eller tegn som gir mistanke om  DVT skal 
det gjøres en vurdering av klinisk sannsynlighet ved hjelp av forenklet Wells 
DVT skår (se s. 6). Den kliniske vurderingen med blodprøvesvar (d-dimer) vil 
være avgjørende for om pasienten henvises videre til røntgenavdelingen for 
videre diagnostikk med ultralyd.

Pasienter med lav klinisk risiko for DVT med positiv d-dimer (≥ 0,5 µg/ml) og 
personer med høy klinisk risiko for DVT (DVT skår ≥ 2) henvises til ultralyd av 
aktuelle ekstremitet.

Ved symptomatologi, positiv d-dimer (≥ 0,5 µg/ml), samt inkonklusiv 
ultralydundersøkelse vurderes supplerende undersøkelser som CT angiografi 
eller venografi. 

Normal vene

Klaff

Hjerte

Blodpropp
i beinet

Blodpropp

Blodstrøm

Blodstrøm
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LUNGEEMBOLI (LE)

SYKDOMSBILDE
LE er en okklusjon av en eller flere lungearterier.

SYMPTOMER4

Vanlige kliniske funn:
• Akutte brystsmerter med dyspné, takypné og takykardi, hoste, og i noen 

tilfeller også lavgradig feber og/eller hemoptyse 
• Mange tilfeller av LE blir oversett, og legen må derfor tenke på tilstanden 

ved uklare eller vage symptomer dersom disponerende faktorer er til stede 
• Symptomene er avhengige av utbredelse og lokalisasjon, og om det 

utvikles lungeinfarkt 

Massiv lungeemboli (ca 5% av LE)
• Obstruksjon av store lungearterier som gir akutt sirkulatorisk kollaps 

med kraftige brystsmerter, uttalt dyspné, cyanotisk hudfarge, akutt høyre 
ventrikkelsvikt, besvimelsestendens og rask sjokkutvikling 

• Pasienten har svak puls og lavt blodtrykk, lav puls, blek og kaldsvettende

Submassive lungeembolier (ca. 10-15% av LE)
Sirkulatorisk stabile pasienter  hvor det ekkokardiografisk påvises høyre 
ventrikkel hypokinesi.

Non-massive lungeembolier (80%) 
Sirkulatorisk stabile pasienter uten affeksjon av høyre ventrikkel. Ofte ingen 
dyspné men pleurale smerter.

DIAGNOSE4

Klinisk vurdering og D-dimer er lite spesifikke undersøkelser og kan ikke 
alene være diagnostisk. Det gjøres derfor en systematisk klinisk vurdering 
basert på forenklet Geneva skår (se s. 7). Pasienter med lav klinisk risiko for 
LE (Geneva skår ≤2) med positiv d-dimer (≥0,5 µg/ml) og stabile pasienter 
med høy klinisk risiko for LE (Geneva skår >2) henvises til CT lungeemboli 
protokoll. Lungescintigrafi (ventilasjon og perfusjon) kan være et alternativ ved 
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kontraindikasjoner mot CT ved f.eks. kontrastallergi eller alvorlig nyresvikt. Den 
er et likestilt alternativ til CT for gravide kvinner eller for yngre kvinner med 
sikte på å begrense stråledose til mammae, men gir flere inkonklusive resultat.

For pasienter med lav klinisk risiko for LE og negativ d-dimer (<0,5 µg/ml) 
avsluttes utredning med tanke på LE og man vurderer annen utredning/
henvisning.

NÅR HENVISE
Ved mistanke om lungeemboli skal pasienten øyeblikkelig innlegges.

Blodpropp transporteres
opp i den nedre hulvene
mot hjertet

Dyp venetrombose
(opprinnelse til blodproppen)

Lungearterie 
blokkert av 
blodpropp

Blodpropp
Lungearterie

Løsnet 
blodpropp
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WELLS DVT SKÅR OG GENEVA SKÅR

Forenklet Wells DVT skår2,3,5
Klinisk sannsynlighet for DVT

TEGN SKÅR

Aktiv kreftsykdom (pågående eller behandling siste 6 måneder eller palliativ 
fase)

1

Paralyse, parese eller nylig gipsimmobilisering av underekstremitet 1

Nylig sengeleie ≥3 d eller større kirurgi med generell eller regional anestesi 
siste 12 uker

1

Lokalisert smerte langs de dype venestammene* 1

Hevelse i hele benet 1

Symptomatisk legg ≥3 cm større omkrets enn asymptomatisk side* 1

Pitting ødem i symptomatisk legg* 1

Kollaterale velfylte overfladiske vener (ikke varicer)* 1

Tidligere dokumentert dyp venetrombose 1

En alternativ diagnose er minst like sannsynlig som dyp venetrombose -2

Total forenklet Wells DVT score

a

TOLKNING AV WELLS SKÅR

Skår DVT sannsynlighet DVT sannsynlighet Andel av pasientene

≥ 3 Høy ca. 75% ca. 20%

1-2 Middels ca. 20% ca. 35%

≤ 0 Lav ca. 3% ca. 45%

*Ved symptomer i begge ben – bruk det benet som gir mest symptomer.

Diagnosen DVT stilles ved ultralyd vener (kompresjons-ultralyd), subsidiært venografi. 
Dette utføres ved høy klinisk sannsynlighet for DVT og/eller ved høy D-dimer.
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WELLS DVT SKÅR OG GENEVA SKÅR

Forenklet Geneva skår6
for lungeemboli

TEGN SKÅR

Tidligere DVT eller LE 1

Hjertefrekvens (slag/min) 75-94 (1 poeng) eller 
Hjertefrekvens (slag/min) ≥95 (2 poeng)

1 eller 2

Kirurgi eller fraktur siste måned 1

Hemoptyse 1

Aktiv kreftsykdom 1

Unilateral smerte i underekstremitet 1

Palpasjonsømhet langs karstrengen eller unilateralt ødem i 
underekstremiteten

1

Alder > 65 år 1

Total forenklet Geneva skår

KLINISK SANNSYNLIGHET VED FORENKLET GENEVA SKÅR:

LE usannsynlig ≤ 2 poeng

LE sannsynlig > 2 poeng 

Diagnosen lungeemboli settes ved hjelp av CT lungearterier/VP-scintigrafi. 
Dette utføres ved høy klinisk sannsynlighet for LE og/eller ved høy D-dimer.
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BEHANDLING DVT/LE

Behandlingsmål ved DVT er å hindre lungeemboli, residiv av VTE og 
utvikling av posttrombotisk syndrom. Ved behandling av LE er målet å 
hindre død, øke lungeperfusjonen og bedre lungefunksjonen på sikt.

AKUTTBEHANDLING7,9

Antikoagulasjonsbehandling:
ELIQUIS peroral behandling kan startes direkte uten innledende  
behandling med lavmolekylært heparin9 

Uten initial behandling med lavmolekylært heparin (LMWH)
• Eliquis (apixaban) 10 mg x 2 i 1 uke, deretter 5 mg x 2

Akuttbehandling ved sterk mistanke om LE
• Oksygen, 5-10 l/min 
• Forsiktig hos pasienter med KOLS, 1-2 l/min inntil avklaring
• Morfin, 5-10 mg i.v. ved smerter og angst (Obs! Forsiktig ved KOLS)
• Ved lang transporttid start ELIQUIS peroral behandling eller LMWH

Pasienter som har fått diagnostisert LE skår i hht. sPESI skår. Pasienter som har 
sPESI skår 0 kan behandles poliklinisk.
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sPESI score Pulmonary Embolism10

(simplified Pulmonary Embolism Severity Index)
Predicts 30-day mortality in patients with PE, with fewer criteria 
than the original PESI

Clinical variable sPESI score Fill in

Age >80 1 point if age >80

History of cancer 1 point

Cardiopulmonary Disease 1 point

Heart rate ≥ 110/min 1 point

Systolic BP <100 mmhg 1 point

02 saturation < 90% 1 point

Total

0 point = 30 day mortality risk 1.0% (95% CI, 0.0%-2.1%)
≥ 1 point(s) = 30 day mortality risk 10.9% (95% CI, 8.5%-13.2%)
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VIDERE BEHANDLING OG LANGTIDSBEHANDLING

Behandlingsvarighet:1,4,8

• Førstegangs distal DVT: 3 måneder
• Førstegangs proksimal DVT eller LE og med kjent akutt utløsende årsak: 

tilstrebes 3 måneder
• Førstegangs idiopatisk proksimal DVT eller LE: minimum 3 måneders 

behandling og vurdering for langvarig behandling ved lav eller moderat 
blødningsrisiko

• Ved gjentatte VTE episoder eller dersom annen permanent disposisjon 
foreligger, vurderes langvarig antikoagulasjon

Anbefalt behandling med ELIQUIS9

• Eliquis (apixaban): 5 mg x 2

FOREBYGGENDE LANGTIDSBEHANDLING MED ELIQUIS9

Etter behandlingen av VTE er avsluttet, kan videre profylaktisk behandling 
vurderes individuelt):

• Eliquis (apixaban): 2,5 mg x 2

NOAKs* skal ikke brukes ved alvorlig trombofili, eller ved kjent aktiv 
kreftsykdom.

Tillegg ved medikamentell behandling av massiv LE:
• Trombolyse overveies

* NOAK = Ikke-vitamin K antagonist oral antikoagulant
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BEHANDLING AV SPESIELLE PASIENTGRUPPER

Gravide 
Nyoppstått trombose i svangerskapet behandles med full dose (vektjustert) 
LMV heparin dosert to ganger daglig (Fragmin 100 IE/kg x 2), gjennom hele 
svangerskapet og minst 6 uker etter fødsel (minimum totalbehandling 3 
mnd). Spesielle forhåndsregler ved fødsel. Konsulter hematolog om kontroll 
og oppfølgning. Dersom trombosen oppstår tett opptil termin kan det være 
aktuelt å starte behandling med ufraksjonert heparin i stedet for LMV heparin. 
Antikoagulasjonsbehandling seponeres ved tegn på aktiv fødsel. Dersom det 
går mer en 12 timer fra siste terapeutiske dose til fødsel kan pasienten få 
profylakse dose LMV heparin.

Pasienter med BMI >30 eller vekt over 120 kg
Det anbefales ikke oppstart av NOAC grunnet manglende dokumentasjon i 
denne pasientgruppen. Her anbefales warfarin med overlappende behandling 
med LMV heparin.
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Eliquis «Bristol-Myers Squibb, Pfizer»  
Antitrombotisk middel.                                                ATC-nr.: B01A F0
TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg og 5 mg: Hver tablett inneh.: Apiksaban 2,5 mg, resp. 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 2,5 
mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 5 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). Indikasjoner: Tabletter 2,5 mg 
og 5 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller 
flere risikofaktorer, slik som tidli gere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder ≥75 år, hypertensjon, diabetes mellitus, 
symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lunge emboli (LE), og forebygging av 
residiverende DVT og LE (VTEt) hos voksne (se forsiktighetsre gler for hemodynamisk ustabile LE-pasienter). Tabletter 2,5 mg: 
Forebygging av venøs tromboem bolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneproteseki-
rurgi. Dosering: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-valvulær atrieflim mer (NVAF): 
Normaldosering: 5 mg 2 × daglig. Behandlingen bør fortsettes over en lang periode. Behandling av DVT og LE: Normaldosering: 10 
mg tatt peroralt 2 × daglig i de første 7 dagene, etterfulgt av 5 mg tatt peroralt 2 × daglig. Kort behandlingsvarighet (minst 3 
måneder) bør være ba sert på forbigående risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering). Forebygging av 
residiverende DVT og LE (VTEt): Normaldosering: 2,5 mg 2 × daglig. Når fore bygging av residiverende DVT og LE er indisert, bør 
dosen på 2,5 mg 2 × daglig initieres etter full ført 6 måneders behandling med apiksaban 5 mg 2 × daglig eller med en annen 
antikoagulant (se SPC for mer informasjon). Samlet behandlingsvarighet bør tilpasses den enkelte etter nøye vurde ring av fordel 
med behandling mot risiko for blødning. Forebygging av VTE hos voksne ved elek tiv hofte- eller kneprotesekirurgi: 
Normaldosering: 2,5 mg 2 × daglig. 1. dose 12-24 timer etter ki rurgisk inngrep. Tidspunkt må bestemmes ut fra vurdering av 
potensiell fordel av tidlig antikoagu lasjon som VTE-profylakse og risiko for post-kirurgisk blødning. Etter elektiv hofteprotesekirurgi 
hos voksne: Anbefalt behandlingsvarighet er 32-38 dager. Etter kneprotesekirurgi hos voksne: An befalt behandlingsvarighet er 10-
14 dager. Overgang fra/til andre preparater: Endring fra paren terale antikoagulantia til Eliquis (og omvendt) kan gjøres ved neste 
planlagte dose; disse legemid lene bør ikke administreres samtidig. Ved endring av behandling fra vitamin K-antagonist (VKA) til 
Eliquis bør warfarin eller annen VKA-behandling seponeres og Eliquis igangsettes når interna sjonal normalisert ratio (INR) er <2. Ved 
endring fra Eliquis til VKA-behandling bør administre ring av Eliquis fortsettes i minst 2 dager etter start av VKA-behandling. Etter 2 
dagers samtidig ad ministrering bør en INR-prøve tas før neste planlagte dose av Eliquis. Samtidig administrering bør fortsettes inntil 
INR er ≥2. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved al vorlig nedsatt leverfunksjon. Brukes med 
forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Ingen dosejustering nødvendig. Brukes med 
forsiktighet ved forhøyede le verenzymer eller forhøyet totalbilirubin. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett til moderat nedsatt nyre-
funksjon uten andre kriterier for dosereduksjon (alder, kroppsvekt) er dosejustering ikke nødven dig. Men ved forebygging av slag og 
systemisk embolisme hos pasienter med NVAF og serumkre atinin ≥133 µmol/liter forbundet med alder ≥80 år eller kroppsvekt 
≤60 kg, er dosereduksjon nød vendig, 2,5 mg 2 × daglig anbefales. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-29 ml/minutt) gjelder 
følgende anbefalinger: Ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med NVAF: Laveste dose, 2,5 mg 2 × daglig. 
For behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt) eller ved forebygging av VTE ved elektiv 
hofte- eller knepro tesekirurgi (VTEp): Apiksaban brukes med forsiktighet. Det er ingen klinisk erfaring hos pasienter med ClCR <15 
ml/minutt, eller hos pasienter på dialyse, og apiksaban er derfor ikke anbefalt. Barn og ungdom <18 år: Ingen data tilgjengelig. Eldre: 
NVAF: Ingen dosejustering er nødvendig, med mindre kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle 
kriterier). VTEt og VTE: Ingen dosejustering nødvendig. Dosereduksjon ved spesielle kriterier: Forebygging av slag og systemisk 
embolisme hos voksne med NVAF: Til pasienter med minst 2 av følgende karakte ristika; alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg, eller 
serumkreatinin ≥1,5 mg/dl (133 µmol/liter), anbefa les 2,5 mg 2 × daglig. Pasienter som gjennomgår kateterablasjon (NVAF): 
Apiksabanbehandling kan fortsettes ved kateterablasjon. Pasienter som gjennomgår konvertering: Apiksabanbehandling kan startes 
opp eller fortsettes hos pasienter med NVAF som kan ha behov for konvertering. Hos pasienter som ikke tidligere er behandlet med 
antikoagulantia, bør det vurderes å utelukke tromber i venstre atrium vha. bildediagnostikk (f.eks. transøsofageal ekkokardiografi 
eller CT) før konver tering, iht. etablerte medisinske retningslinjer. Ved oppstart med apiksaban bør pasienten ta 5 mg 2 × daglig i 
minst 2,5 dager (5 enkeltdoser) før konvertering, for å sikre tilstrekkelig antikoagula sjon. Doseringsregimet bør reduseres til 
apiksaban 2,5 mg 2 × daglig i minst 2,5 dager (5 enkeltdo ser), dersom kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon og 
Nedsatt nyrefunksjon). Dersom konvertering er nødvendig før 5  doser apiksaban kan gis, bør en metningsdose på 10  mg gis, 
etterfulgt av 5 mg 2 × daglig. Doseringsregimet bør reduseres til en metningsdose på 5 mg et terfulgt av 2,5 mg 2 × daglig dersom 
kriteriene for dosereduksjon er oppfylt (se Dosereduksjon ved spesielle kriterier og Nedsatt nyrefunksjon). Metningsdosen bør gis 
minst 2 timer før konvertering. For alle pasienter som skal gjennomgå konvertering bør det bekreftes at apiksaban er tatt som for-
skrevet. Beslutninger vedrørende behandlingsoppstart og -varighet bør ta hensyn til etablerte anbe falinger i retningslinjer for 
antikoagulasjonsbehandling hos pasienter som gjennomgår konverte ring. Pasienter med NVAF og akutt koronarsyndrom (ACS) og/
eller perkutan koronar intervensjon (PCI): Begrenset erfaring fra behandling av NVAF-pasienter med apiksaban ved anbefalt dose i 
kombinasjon med platehemmere hos pasienter med ACS og/eller som gjennomgår PCI etter at he mostase er oppnådd. 
Administrering: Svelges med et glass vann. Kan tas med eller uten mat. Kan knuses eller oppløses i vann, 5% dekstrose i vann 
(D5W) eller eplejuice, eller blandes med eplemos og gis umiddelbart. Kan knuses og oppløses i 60 ml vann eller D5W og gis 
umiddelbart gjennom nasogastrisk sonde. Knuste tabletter er stabile i vann, D5W, eplejuice og eplemos i opptil 4 timer. 
Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv, klinisk signifikant blødning. Le versykdom assosiert med koagulopati 
og klinisk relevant blødningsrisiko. Lesjoner eller tilstand som vurderes som signifikant risikofaktor for alvorlige blødninger. Dette 
kan inkludere gjeldende eller nylig gastrointestinal blødning, tilstedeværelse av ondartede svulster med høy risiko for blød ning, 
nylig hjerne-, spinal- eller øyekirurgi, nylig intrakraniell blødning, kjente eller mistenkte øso fagusvaricer, arteriovenøse misdannelser, 
vaskulære aneurismer eller store intracerebrale vaskulæ re misdannelser. Samtidig behandling med andre antikoagulantia f.eks. 
ufraksjonert heparin (UHF), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin etc.), heparinderivater (fondaparinuks etc.), perorale 
antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, dabigatran etc.) unntatt under spesifikke forhold rundt bytte av antikoagulantbehandling, 
når UHF er gitt ved doser som gjør det nødvendig å opprettholde et åpent sentralvenøst eller arterielt kateter eller når UFH er gitt 
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under kateterabla sjon for atrieflimmer. Forsiktighetsregler: Blødningsrisiko: Pasienter overvåkes nøye for tegn til blødning. Brukes 
med forsiktighet ved tilstander med økt risiko for blødninger. Behandling må avbrytes ved alvorlige blødninger. Kombinasjon med 
acetylsalisylsyre må anvendes med forsiktighet pga. potensielt høy ere blødningsrisiko. Selv om behandling med apiksaban ikke krever 
rutinemessig monitorering av eksponering, kan en kalibrert kvantitativ anti-faktor Xa-analyse være nyttig ved spesielle tilfeller hvor 
informasjon om apiksabaneksponering kan være til hjelp ved kliniske avgjørelser, f.eks. over dose og akuttkirurgi. Et legemiddel som 
reverserer anti-faktor Xa-aktiviteten til apiksaban kan be nyttes. Kunstige hjerteklaffer: Bruk av Eliquis er ikke anbefalt. Pasienter med 
antifosfolipidsyn drom: Direktevirkende perorale antikoagulantia (DOAK) inkl. apiksaban, er ikke anbefalt hos pa sienter med tidligere 
trombose som er diagnostisert med antifosfolipidsyndrom. Dette gjelder sær lig pasienter som er trippel-positive (for lupus 
antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, og anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer). Behandling med DOAK kan være assosiert med økt 
forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser, sammenlignet med behandling med vitamin K-antagonist. Kirurgi og invasive 
prosedyrer: Eliquis bør seponeres minst 48 timer før elektiv kirurgi eller elek tive prosedyrer ved moderat eller høy risiko for blødning. 
Dette inkluderer prosedyrer hvor sann synligheten for klinisk signifikant blødning ikke kan ekskluderes eller hvor risikoen for blødning 
er uakseptabel. Eliquis bør seponeres minst 24 timer før elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer ved lav risiko for blødning. Dette 
inkluderer prosedyrer hvor enhver blødning som oppstår er forventet å være minimal, på et ukritisk område og som kan enkelt 
håndteres. Dersom kirurgi eller invasive prosedyrer ikke kan utsettes, bør forsiktighet utvises mht. økt blødningsrisiko. Denne 
blødningsri sikoen bør veies opp mot behovet for operasjonen. Eliquis bør igangsettes på nytt så fort som mulig etter invasive 
prosedyrer eller kirurgisk operasjon forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig homeostase er etablert. For 
pasienter som gjennomgår kateterablasjon for atrieflimmer er det ikke nødvendig å avbryte behandling med Eliquis. Midlertidig 
seponering: Seponering av apiksaban pga. aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose. Avbrytelse 
av behandling bør unngås, og dersom apiksaban må seponeres midlertidig for noen grunn, bør behandlingen gjenopptas så raskt som 
mulig. Spinal/epiduralanestesi eller punksjon: Når nevroaksial anestesi (spinal/epiduralanestesi) eller spinal/epiduralpunksjon 
utføres, er pasien ter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske komplikasjo ner i faresonen for 
å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller per manent lammelse. Risikoen for slike hendelser kan øke 
ved postoperativ bruk av innlagt epidural kateter eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen. Innlagt epidural eller 
intrate kalkateter må fjernes minst 5 timer før første dose av apiksaban. Risikoen kan også øke ved trau matisk eller gjentatt epidural- 
eller spinalpunksjon. Pasienter må jevnlig overvåkes for tegn og symptomer på nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet 
i bena, dysfunksjon i tarm el ler blære). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nød vendig. 
Før nevroaksial intervensjon må legen vurdere mulig nytte mot risiko hos antikoagulerte pasienter eller hos pasienter som skal 
antikoaguleres for tromboseprofylakse. Det er ingen klinisk erfaring med bruk av apiksaban samtidig med innlagt epidural eller 
intratekalkateter. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle PK-data, skal det være et tidsintervall på 20-30 timer (dvs. 
2 × halveringstiden) mellom siste dose av apiksaban og fjerning av kateter, og minst én dose bør utelates før fjerning av kateter. Neste 
dose med apiksaban kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Erfaring med nevroaksial blokade er begrenset, og ekstra 
forsiktighet anbefales ved bruk ved nevroaksial blokade. Hemodynamisk ustabile LE-pasienter eller pasienter som trenger trom bolyse 
eller pulmonal embolektomi: Ikke anbefalt som et alternativ til ufraksjonert heparin hos pa sienter med lungeemboli som er 
hemodynamisk ustabile, eller som kan få trombolyse eller pulmo nal embolektomi, da sikkerhet og effekt ikke er fastslått under disse 
kliniske forholdene. Pasienter med aktiv kreft: Effekt og sikkerhet ved behandling av DVT, behandling av LE og forebygging av 
residiverende DVT og LE (VTEt) ved aktiv kreft er ikke fastslått. Nedsatt nyrefunksjon: Se Dose ring. Eldre: Økende alder kan øke 
blødningsrisikoen. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av ASA hos eldre, pga. potensielt høyere blødningsrisiko. Kroppsvekt: Lav 
kroppsvekt (<60 kg) kan øke blødningsrisikoen. Nedsatt leverfunksjon: Apiksaban er ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt le verfunksjon. 
Kontraindisert ved leversykdom assosiert med koagulopati og klinisk relevant blød ningsrisiko. Bør brukes med forsiktighet ved lett 
eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child Pugh A eller B). Pasienter med forhøyede leverenzymer ALAT/ASAT >2 × ULN eller total 
bilirubin ≥1,5 × ULN var ekskludert i kliniske studier. Brukes med forsiktighet i denne populasjonen. Før behandlingsstart bør det 
utføres en leverfunksjonstest. Hoftebruddskirurgi: Ingen data foreligger, og bruk er ikke anbefalt. Laboratorieparametre: Små og 
varierende forandringer i koagulasjons tester ved forventet terapeutisk dose. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved 
sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktose malabsorpsjon. Interaksjoner: For 
utfyllende informasjon om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. Hemmere av CYP3A4 og P-gp: Samtidig bruk av 
preparater som er sterke hemmere av både CYP3A4 og P-gp, som azolantimykotika (f.eks. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol og 
posako nazol) og hiv-proteasehemmer (f.eks. ritonavir) anbefales ikke, da det kan føre til en fordobling i AUC og 1,6 × økning i Cmax for 
apiksaban. Aktive substanser som ikke anses som sterke CYP3A4- og P-gp-hemmere (f.eks. amiodaron, diltiazem, flukonazol, kinidin, 
klaritromycin, naproksen, ve rapamil) er forventet å øke plasmakonsentrasjonen av apiksaban i mindre grad, og ingen dosejus tering er 
nødvendig. Diltiazem 360 mg 1 gang daglig, ga 1,4 og 1,3 × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Naproksen 
500 mg enkeltdose, ga 1,5 og 1,6 × økning i hhv.gjennom snittlig AUC og Cmax for apiksaban. Klaritromycin 500 mg 2 × daglig, ga 1,6 
og 1,3  × økning i hhv. gjennomsnittlig AUC og Cmax for apiksaban. Induktorer av CYP3A4 og P-gp: Samtidig administre ring av 
rifampicin, en sterk induktor av både CYP3A4 og P-gp, ga ca. 54% og 42% reduksjon i hhv. AUC og Cmax for apiksaban. Samtidig bruk 
av sterke CYP3A4- og P-gp-induktorer (fenytoin, kar bamazepin, fenobarbital eller johannesurt) kan føre til redusert plasmakonsentrasjon 
av apiksaban. Hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, bør imidlertid 
apiksaban brukes med forsiktighet for forebygging av VTE ved elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, for forebygging av slag og 
systemisk embolisme hos pasienter med NVAF, og for forebygging av residiverende DVT og LE. Apiksaban er ikke anbefalt for 
behandling av DVT og LE hos pasienter som får samtidig systemisk behandling med potente induktorer av både CYP3A4 og P-gp, da 
effekten kan bli påvirket. Antikoagulantia, blodplateaggregasjonshemmere, SSRI/SNRI og NSAID: Pga. økt blødningsrisiko er samtidig 
bruk med andre antikoagulantia kon traindisert unntatt under spesifikke forhold ved bytte av behandling med antikoagulant, når UFH 
er gitt ved doser som er nødvendig for å opprettholde et åpent sentralt venøst eller arterielt kateter eller når UFH er gitt under 
kateterablasjon for atrieflimmer. Kombinasjon av enoksaparin (40 mg en keltdose) med apiksaban (5 mg enkeltdose) ga additiv effekt 
på anti-Faktor Xa-aktiviteten. Samti dig bruk av platehemmere øker risikoen for blødning. Forsiktighet må utvises ved samtidig 
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behand ling med SSRI, SNRI, NSAID, ASA og/eller P2Y12-hemmere. Begrenset erfaring med samtidig bruk av andre platehemmere 
(som GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, dipyridamol, dekstran eller sul finpyrazon) eller trombolytiske legemidler. Siden slike legemidler 
øker blødningsrisikoen er sam tidig bruk ikke anbefalt. Etter operasjoner er andre midler som hemmer blodplateaggregering ikke 
anbefalt ved samtidig bruk av apiksaban. Hos pasienter med atrieflimmer og tilstander som krever mono- eller dobbelterapi med 
platehemmer, bør en nøye vurdering av potensiell fordel mot poten siell risiko utføres før denne behandlingen kombineres med 
apiksaban. Hos pasienter med atrie flimmer med ACS og/eller som gjennomgikk PCI og en planlagt behandlingsperiode med en 
P2Y12-hemmer, økte samtidig bruk av apiksaban og ASA risikoen for alvorlig blødning. Det er be grenset erfaring ved bruk av 
trombolytiske midler for behandling av akutt iskemisk slag hos pasi enter som bruker apiksaban. Aktivt kull: Administrering av aktivt 
kull reduserer apiksabanekspo nering. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Anbefales ikke 
un der graviditet. Amming: Utskilles i melk hos dyr. Det er ukjent om apiksaban eller metabolitter ut skilles i human morsmelk. Risiko 
for nyfødte og spedbarn kan ikke utelukkes. En beslutning må tas om ammingen skal opphøre eller behandlingen med apiksaban skal 
avsluttes. Fertilitet: Studier på dyr viste ingen effekt på fertilitet. Bivirkninger: Forebygging av VTE hos voksne som har gjennomgått 
elektiv hofte- eller knepro tesekirurgi (VTEp): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Kvalme. Kar: 
Blødning, hematom. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Trombocytopeni. 
Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, hematochezi. Immun systemet: Kløe. Kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse 
med operasjoner). Kjønnsorga ner/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital blødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjons test, økt 
ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubinnivå i blod, økt γ-GT. Luft veier: Epistakse. Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/
komplikasjoner: Blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet) , blødninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, 
sårblødning, hematom på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), operasjonsblød ninger, sårsekresjon. Sjeldne (≥1/10 
000 til <1/1000): Gastrointestinale: Gingival blødning, rektal blødning. Hud: Alopesi. Immunsystemet: Allergisk ødem, anafylaktisk 
reaksjon, overfølsomhet. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Øye: Øyeblødning (inkludert konjunktival 
blødning) . Ukjent frekvens: Immunsystemet: Angioødem. Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med NVAF: 
Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Gastrointestinal blødning, gingival blødning, kvalme, rektalblødning. 
Kar: Blød ning, hematom, hypotensjon (inkl. hypotensjon i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. 
Nyre/urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Øye: Øy eblødning (inkl. konjunktival blødning). Mindre vanlige (≥1/1000 
til <1/100): Blod/lymfe: Trom bocytopeni. Gastrointestinale: Hematochezi, hemoroideblødning, munnblødning. Generelle: Blød ning på 
administreringsstedet. Hud: Alopesi, hudutslett. Immunsystemet: Allergisk  ødem, anafy laktisk reaksjon, kløe, overfølsomhet. Kar: 
Intraabdominal blødning. Kjønnsorganer/bryst: Unor mal vaginalblødning, urogenital blødning. Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, 
økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt bilirubin. Luftveier: Hemoptyse. Nevrologiske: Hjer neblødning. Skader/
komplikasjoner: Blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), blød ninger etter operasjon (inkl. hematom etter operasjon, 
sårblødning,  hematom  på punksjonssted og blødning på innstikksted for kateter), operasjonsblødninger, sårsekresjon, traumatisk 
blødning. Un dersøkelser: Okkult blod. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Gastrointestinale: Retroperitoneal blød ning. Luftveier: 
Luftveisblødning. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Ukjent frekvens: Im munsystemet: Angioødem. Behandling av DVT og LE, 
og forebygging av residiverende DVT og LE (VTEt): Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi, trombocytopeni. Gastrointestinale: 
Gastrointestinal blødning, gingival blødning, kvalme, munnblødning, rektalblødning. Hud: Hudut slett. Kar: Blødning, hematom. 
Kjønnsorganer/bryst: Unormal vaginalblødning, urogenital blød ning. Lever/galle: Økt ALAT, økt γ-GT. Luftveier: Epistakse. Nyre/
urinveier: Hematuri. Skader/komplikasjoner: Blåmerke. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Hematochezi, 
hemoroideblødning. Generelle: Blødning på administreringsstedet. Hud: Alopesi, kløe. Immunsys temet: Allergisk ødem, overfølsomhet. 
Kar: Hypotensjon (inkl. hypotensjon  i forbindelse med operasjoner). Lever/galle: Unormal leverfunksjonstest, økt ASAT, økt alkalisk 
fosfatase i blod, økt bilirubinnivå i blod. Luftveier: Hemoptyse. Muskel-skjelettsystemet: Muskelblødning. Skader/komplikasjoner: 
Blødning ved snittstedet (inkl. hematom på snittstedet), blødninger etter operasjon (inkl.  hematom  etter operasjon, 
sårblødning,  hematom  på punksjonssted og blødning på inn stikksted for kateter), operasjonsblødninger, sårsekresjon, traumatisk 
blødning. Undersøkelser: Okkult blod. Øye: Øyeblødning (inkl. konjunktivalblødning). Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Luftveier: 
Luftveisblødning. Nevrologiske: Hjerneblødning. Ukjent frekvens: Immunsystemet: Angioødem. Overdosering/Forgiftning: Overdose 
kan gi økt blødningsrisiko. Ved blødningskomplikasjoner må behandlingen avsluttes og årsaken utredes. Passende behandling, f.eks. 
kirurgisk hemostase, transfusjon av ferskfrosset plasma eller administrering av et reverserende middel for faktor Xa-hemmere, bør 
vurderes. Et reverserende middel for faktor Xa-hemmere kan benyttes i situasjoner hvor reversering av antikoagulasjon er nødvendig 
pga. livstruende/ukontrollert blødning. Adminis trering av protrombinkomplekskonsentrater (PCCs) eller rekombinant faktor VIIa kan 
også vurde res. Ved alvorlige blødninger bør det vurderes å konsultere en koagulasjonsspesialist, avhengig av lokal tilgjengelighet. Se 
Giftinformasjonens anbefalinger B01A F02 på www.felleskatalogen.no. Pakninger og priser: 2,5 mg: 10 stk.1 (blister) kr 160,50. 20 
stk.1 (blister) kr 284,80. 60 stk.1 (en dose) kr 779,90. 168 stk.1 (blister) kr 2118,50. 5 mg: 14 stk.2 (blister) kr 210,20. 28 stk.2 (blister) 
kr 384,20. 56 stk.2 (blister) kr 730,30. 100 stk.2 (endose) kr 1275,70. 168 stk.2 (blister) kr 2118,50. 168 stk. blisterpakning (2,5 mg) 
har sol/måne-symbol på brettene, 100 stk. blisterpakning er en institu sjonspakning.Refusjon: Refusjonsberettiget bruk kun 2,5 mg: 
Forebygging av venøs trombo-embolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått hofte- eller kneprotesekirurgi. 
Refusjonsberettiget bruk 2,5 og 5mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær 
atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer, slik som tidligere slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA), alder f.o.m. 75 år, 
hypertensjon, diabetes mellitus, symptomatisk hjertesvikt (f.o.m. NYHA klasse II). Behandling av dyp venetrombose (DVT) og 
lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne pasienter. Refusjonskoder: ICPC -20 Tromboseprofylakse 
ved kirurgi, K78 Atrieflimmer/flutter, K93 Lungeemboli, K94 Dyp venetrombose, ICD -20 Tromboseprofylakse ved kirurgi, I26 
Lungeemboli, I48 Atrieflimmer og atrieflutter, I80 Flebitt og tromboflebitt, I82 Annen emboli og trombose i vener. Refusjonsvilkår 
ICPC -20 og ICD -20: 136 Refusjon ytes selv om legemidlet skal brukes i mindre enn tre måneder.
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