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Antikoagulantiabehandlad patient inom kommunal primärvård 
 
  

Rutinen gäller för patienter med insatser från kommunal primärvård med känd 

antikoagulantia behandling där AK-mottagningen ansvarar för dosering.  

 

Ansvar för sjuksköterska på AK-mottagning  

Warfarinbehandling 

- AK-mottagningen skickar nytt doseringsbrev via posten direkt till angiven adressat ex. 

SÄBO eller HSV-område.   

- Vid PK(INR) värde 4,5-6,9 kontaktar AK-mottagningen ansvarig sjuksköterska i 

kommunen snarast via telefon och meddelar eventuella åtgärder samt skickar nytt 

doseringsbrev via posten. Svar inkomna efter 16.00 informeras nästkommande 

vardag.  

- Vid PK(INR)-värde ≥ 7,0 kontaktar AK-mottagningen ansvarig sjuksköterska i 

kommunen omgående via telefon och meddelar eventuella åtgärder samt skickar nytt 

doseringsbrev via posten. Efter 16.00 ansvarar akutmottagningen för att kontakt tas 

med ansvarig sjuksköterska i kommunen samt ansvarar för vilka åtgärder som ska 

vidtas.  
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- Vid PK(INR)-värde under 1,3 kontaktar AK-mottagningen ansvarig sjuksköterska i 

kommunen snarast via telefon och meddelar eventuella åtgärder samt skickar nytt 

doseringsbrev via posten. Svar inkomna efter 16.00 informeras nästkommande 

vardag.    

- Vid låga PK(INR)-värde kan även behandling med tillägg av låg molekylärt heparin 

(LMH) behövas, detta meddelar AK-mottagningen via telefon samt skickar nytt 

doseringsbrev via posten. Svar efter 16.00 meddelas nästkommande vardag.   

- Vid utsättning av warfarin inför planerade ingrepp ansvarar AK-mottagningen för 

utsättningen och skickar nytt doseringsbrev via posten. Vid kort varsel till ingrepp 

kontaktar AK-mottagningen ansvarig sjuksköterska i kommunen via telefon och 

meddelar dosjusteringen samt skickar nytt doseringsbrev via posten.  

 

- Vid muntlig dosjustering finns ordinationen att läsa skriftligen i NPÖ för att bekräfta 

den muntliga dosjusteringen i avvaktan tills doseringsbrevet kommer.   

 

Nya orala antikoagulantia (NOAK) 

Eliquis® (apixaban), Lixiana® (edoxaban), Pradaxa® (dabigatran) och Xarelto® 

(rivaroxaban) 

- AK-mottagningen skickar provtagningsbrev via posten till angiven adressat ex. SÄBO 

eller HSV-område 2-3 veckor innan nästa planerade kreatininkontroll.   

- AK-mottagningen skickar uppföljningsbrev (innehållande aktuellt kreatininvärde, 

dosering av NOAK och nästa planerade provtagning) angående behandlingen via 

posten till angiven adressat ex. SÄBO eller HSV-område.    

- Vid utsättning av NOAK inför planerade ingrepp ansvarar AK-mottagningen för 

utsättningen och skickar nytt uppföljningsbrev via posten. Vid kort varsel till ingrepp 

kontaktar AK-mottagningen ansvarig sjuksköterska i kommunen via telefon och 

meddelar dosjusteringen samt skickar nytt doseringsbrev via posten.  

- Vid muntlig dosjustering finns ordinationen att läsa skriftligen i NPÖ för att bekräfta 

den muntliga dosjusteringen i avvaktan tills doseringsbrevet kommer.   

 
Ansvar för sjuksköterska i kommunal primärvård 

- Ansvarar för att aktuellt doseringsbrev finns i patientens hem. Senast daterat 

doseringsbrev gäller tills ny meddelats vid warfarinbehandling.  

- Utför provtagning och iordningsställer läkemedlet.  

- Provtagning ska utföras det datum som framgår av doseringsbrevet. Om provtagning 

inte kan utföras angivet datum och patienten är instabil i sitt PK-värde måste kontakt 

tas med AK-mottagningen. 

- Warfarin bör överlämnas på kvällen vid samma tidpunkt.  

- Skulle svaret inte kommit fem vardagar efter provtagning ska sjuksköterska kontakta 

AK-mottagningen.  

- Vid larmvärde gör sjuksköterskan hembesök och justerar enligt ordination samt 

informerar patienten. Rapporterar till berörd personal.  

- Ansvarar för bedömning av patientenen i samband med fall och försämrat 

allmäntillstånd och därefter ta kontakt med ansvarig läkare för fortsatt handläggning. 

- Vid muntlig dosjustering finns ordinationen att läsa skriftligen i NPÖ för att bekräfta 

den muntliga dosjusteringen i avvaktan tills doseringsbrevet kommer.   

- Meddela aktuella telefonnummer och adresser till AK-mottagningarna.  


