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Namn: _____________________________Personnummer: __________________________ 

Bakgrund:  

NOAK är en förkortning av Nya Orala Antikoagulantia – blodförtunnande läkemedel. I gruppen 

ingår läkemedel som Waran, Xarelto, Pradaxa, Eliquis och Lixiana. Dessa läkemedel minskar 

risken för blodproppar i viktiga organ som hjärna, lungor, hjärtats kranskärl eller i benens kärl. 

Vid intag av något av dessa läkemedel hämmas blodets förmåga att levra sig. Det innebär att en 

patient som tar detta läkemedel har en ökad blödningsrisk.  

 

Patienten är ordinerad (kryssa i alternativ): 

 Waran  

   Xarelto – Måste tas med mat 

   Pradaxa – Bör tas med mat. Måste förvaras i blisterförpackningen  

   Eliquis – Kan finnas i dos-påse  

   Lixiana 

Målet med vårdplanen: 

Säkerhetsställa vård vid behandling av blodförtunnande läkemedel. 

Läkemedelhantering:  

• Sjuksköterska iordningsställer ordinerat läkemedel enligt ordination. 

• Delegerad vårdnadspersonal administrerar eller överlämnar ordinerat läkemedel enligt 

ordination.  

Dokumentation under uppmärksamhetssymbol i verksamhetssystemet 

• Ansvarig sjuksköterska dokumenterar vilket blodförtunnande preparat patienten är 

ordinerad under uppmärksamhetssymbolen i verksamhetssystemet. 

Informationshalsband 

Patienten ska bära ett halsband med information om att de behandlas med blodförtunnande 

läkemedel 

• Ansvarig sjuksköterska ansvarar för att, vid övertagande av hälso- och sjukvårdsansvaret 

tillse att det finns halsband samt för att vid behov beställa nytt på PK mottagningen. 

. 

• Vårdpersonal ser till att patienten har halsbandet på sig samt att kontakt tas med 

sjuksköterska om halsbandet är försvunnit, smutsigt eller är sönder och behöver bytas. 
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Information/handledning till vårdnadspersonal:  

Blodförtunnande läkemedel gör att patienten blöder lättare. Det kan uppstå blödningar vid 

normala koncentrationer av läkemedlet, som exempelvis blödning i ögonvitan, näsblödning, 

tarmblödning, tandköttsblödningar blåmärken eller blödning från urinvägarna.  

Förändrade matvanor, kraftig aptitlöshet, diarré eller kräkningar kan påverka effekten av 

behandlingen. Likaså andra infektioner och läkemedel. 

Kontakt med sjuksköterska/sjukvården 

• Vid kontakt med sjukvård/sjuksköterska samt tandläkare, tala alltid om att patienten 

behandlas med blodförtunnande läkemedel. 

• Vid nytillkommen sjukdom med symtom såsom kräkning, feber, aptitlöshet ska 

sjuksköterskan konsulteras.  

• Om patienten av någon anledning inte har fått sitt blodförtunnande läkemedel ska 

sjuksköterska konsulteras.  

• Vid blod i urinen, avföringen, blodig upphostning, blodig kräkning, eller svår, ovanlig 

huvudvärk, misstänkt fraktur eller någon annan blödning som inte själv stannar av ska 

sjuksköterska omedelbart kontaktas. 

• Även vid kraftigt trauma (våld, slag, fall) mot huvud och buk ska sjuksköterska kontaktas 

för vidare ställningstagande.  

https://www.blodproppsskolan.se/kategori/att-leva-med-din-sjukdom/#bibliotek_blodningar
https://www.blodproppsskolan.se/kategori/att-leva-med-din-sjukdom/#bibliotek_ogonblodning
https://www.blodproppsskolan.se/kategori/att-leva-med-din-sjukdom/#bibliotek_nasblodning

