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Bakgrund I

• Incidensen VTE = DVT + LE är 5% under livstiden [Guyatt et al, 2012].

• Behandlingslängd utav VTE med AK är minst 3 månader för att 
förebygga  progress/retrombotisering och embolisering [Guyatt et al, 2012, 

Yeh et al, 2014].

• AK-behandling vid akut LE har traditionellt påbörjats inneliggande 
med median på 6 vårddagar [Aujesky, 2008].

• Poliklinisering har studerats på 1990-talet [Wells et al, 1998] och 
rekommenderas numera i internationella riktlinjer till lågriskpatienter 
[Kearon et al, 2016].



Bakgrund II

• Riskstratifiering av LE [Zondag et al, 2013, Den Exter et al, 2016], t.e.x pulmonary
embolism severity index (PESI), har utvärderats i prospektiv
randomiserad studie [Aujesky et al, 2013]. 

• Numera används sPESI [Jimenez et al, 2010].

• Fortsatt låg polikliniseringgsgrad i de flesta industrialiserade länder [Roy et al, 
2017]

• Nuförtiden används NOAK istället för warfarin [Schulman et al 2009, EINSTEIN 2012, 
Hokusai et al 2013, Agnelli et al, 2013.]



3 meta-analyser och 23 studier

Totalt 3036 patienter polikliniserade och 535 tidigt hemskickade

Selektion med HESTIA or PESI kriterier

< 2% VTE, retrombotisering och större blödning

< 3% mortalitet

NOAK behandling endast till 35 patienter



PESI kriterier





Riskstratifiering, SUS.



Riskstratifiering LE, ESC 2014



Syfte

• Retrospektiv studie av VTE-morbiditet och totalmortalitet under 180 
dagars uppföljning

• Inklusion:

• Patienter med LE diagnos

• Hemskickade direkt eller inom 24 timmar

• NOAK-behandling



Metod

• Alla LE i AuriculaA, 881 patienter med NOAK i Region Skåne 2013-
2015.

• 245 patienter polikliniserades

• Retrospektiv studie av komorbiditet, riskfaktorer, sPESI, kliniska 
undersökningar 

• 6 månaders uppföljning av mortalitet, retrombotisering och blödning



Resultat I
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Slutsats

• Poliklinisering av selekterade LE-patienter med NOAK är säker  och 
effektiv
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