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Pausering og/eller bridging med antitrombotisk medicin hos 
patienter som skal gennemgå et operativt indgreb 
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På vegne af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase (DSTH) 
 
Anvendelsen af antitrombotisk medicin er stærkt stigende, både i udlandet og i Danmark. 
Det drejer sig både om antikoagulerende samt trombocytfunktionshæmmende medicin. 
Det er medicin, som gives på mange forskellige indikationer, f.eks. pga. lungemboli, efter 
indsættelse af koronarstents, efter indsættelse af mekanisk hjerteklap, efter apopleksi mv.  
Indikationen for medicinen er generelt at reducere risikoen for tromboemboliske events, 
men hermed øges risikoen for blødninger. 
Den enkelte læge vil, uanset speciale, møde mange af denne type patienter.  
En særlig problemstilling er, når disse patienter skal gennemgå et invasivt eller operativt 
indgreb med en øget risiko for blødning pga. den antitrombotiske behandling.  
Man kan dog ikke bare uden videre bare pausere deres medicin pga. den øgede risiko for 
tromboemboliske events. Der er meget stor forskel på, hvad man skal gøre pga. den enkelte 
patients risikoprofil, indikation for medicinen og hvilken indgreb/operation patienten skal 
have foretaget.  
Der foreligger klaringsrapporter og guidelines om dette emne, men det kan være svært og 
tidskrævende for den enkelte kliniker at finde rundt i de ofte store og komplekse tabeller. 
 
Der er således et stort behov for en mere brugervenlig metode til at hjælpe klinikeren.  
 
Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase (DSTH) arbejder for at øge kendskabet til 
trombose- og hæmostasesygdomme. DSTH er i hastig vækst og har p.t. mere end 550 
aktive medlemmer fra hele landet. 
 
DSTH lancerede tidligere en applikation på DSTH’s hjemmeside (www.dsth.dk), som kan 
anvendes til bridging af patienter i AK-behandling med kumariner (warfarin (Marevan®) 
eller phenprocoumon (Marcoumar®)), som skal gennemgå et operativt indgreb og derfor 
kræver pause med kumarin og substitution med lavmolekylært heparin (LMWH).  
Formålet med applikationen var at sikre en korrekt bridging til gavn for den enkelte patient.  
Applikationen skulle ses som et støttesystem til ens egne kompetencer. 
DSTH har fået mange positive tilbagemeldinger på dette on-line værktøj 
Derfor har vi videreudviklet denne applikation til nu at omhandle og inkludere al 
antitrombotisk medicin. 
 
Det betyder, at følgende medikamenter er med: 

1. Antikoagulerende medicin: 
a. Fondaparinuxnatrium (Arixtra®) 
b. Dabigatran etexilate (Pradaxa®) 
c. Apixaban (Eliquis®) 
d. Rivaroxaban (Xarelto®) 
e. Kumariner (warfarin (Marevan®), phenprocoumon (Marcoumar®): Vitamin K-

Antagonist (VKA) 
f. Lavmolekylært heparin (LMWH) 
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2. Trombocytfunktionshæmmere 

a. ASA/magnyl 
b. Clopidogrel (Plavix®) 
c. Dipyridamol (Persantin®) 
d. Ticagrelor (Brilique®) 
e. Prasugrel (Efient®)  

 
Således kan man nu anvende applikationen til patienter i behandling med alle typer af 
antitrombotisk medicin, som skal gennemgå et operativt eller invasivt indgreb.  
 
Man skal kende operationsdagen, type af operativt/invasivt indgreb og patientens 
risikoprofil. Man ”klikker” sig så gennem diverse spørgsmål, og til sidst får man så en plan i 
skemaform som f.eks. kan printes ud, overføres til Word eller gemmes on-line.  
 
Applikation er udviklet i samarbejde med www.advancer.dk    
 
Applikationens navn er: ”Pausering og/eller bridging med antitrombotisk medicin hos 
patienter som skal gennemgå et operativt indgreb”. 
Den er at finde på DSTH’s hjemmeside, www.dsth.dk 
 
Prøv den og lad os endelig få feedback, både ris og ros er velkommen. 
 
Vi håber, at applikationen vil hjælpe den enkelte kliniker med dette ofte vanskelige og svært 
gennemskuelige emne. Den skal gerne i sidste ende være til gavn for patienterne, således at 
man som patient får den korrekte og samme behandling, uanset hvor i landet man er 
bosiddende. 
De anvendte retningslinjer er baseret på nationale guidelines og behandlingsvejledninger, 
som vist i referencelisten (1-3) 
 
Spørgsmål, forslag rettelser etc. modtages meget gerne  (Thomas Decker Christensen, e-mail: 
tdc@clin.au.dk) 
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