Rutin rörande informationsöverföring av AVK1-brev
Inledning
Då faxar mer och mer kommer upphöra finns behov av att AK-mottagningarna2 på annat sätt
ska kunna informera kommunerna om ordination på Warfarin och i Kalmar även NOAK 3
preparat.

Provtagning av kommunen



Om venöst/kapillärt PK-prov tas på den enskilde skickas det till AK-mottagningen via
hälsocentralen
Tas provet kapillärt och analyseras av kommunen (CoaguCheck) skickas värdet till
AK-mottagningens fiktiva brevlåda i Cosmic Messenger. Om värdet avviker från
referensvärdet ringer sjuksköterskan VIP-nummer till AK-mottagningen och får ordination på
plats.

AK-mottagningen
Ansvarar för att:
 Ordination utifrån aktuellt labvärde
 Dagligen läsa den fiktiva brevlådan
 Dokumentera den nya ordinationen av warfarin (NOAK) i AVK-brevet senast kl:
16:00
 Göra provbeställning till nästa gång med undantag av Borgholm, Kalmar,
Mörbylånga, Nybro och Torsås kommun.
 Vid akut ändring av ordination på kvällen, om akut nytillkommen hemsjukvårdspatient är aktuell eller om AVK-brevet inte är klart till 16:00 ringer mottagningen till
respektive kommun och förmedlar den aktuella ordinationen
o Aktuella telefonnummer finns på Region Kalmar läns intranät Navet

Kommunen
Ansvarar för att:
 Ta fram AVK-brevet från AVK-modulen på den enskilde där ny ordination förväntas
o Ha en person aktiv i patientlisten i Cosmic LINK
o Välj i Meny Externa uthopp – AVK
o Inne i AVK-modulen går det att göra utskrift av sidan
 Iordningställ läkemedlet hos den enskilde
 Göra provbeställning till nästa gång för vissa patienter gäller för Borgholm, Kalmar,
Mörbylånga, Nybro och Torsås kommun som har Cosmic
 Planerat provtagningsdatum förs in enligt lokal rutin i tidbok eller liknande
 Vid ny hemsjukvårdspatient där PK-prov ska tas och läkemedel iordningsställas
meddela AVK-mottagning (så att de kan ringa vid akutändring av ordinationen)

1

AVK står för antivitamin K-behandling, vilket avser behandling med olika kumarinderivat, där warfarin är den
enda använda i dagsläget, som har en hämmande effekt på K-vitaminmetabolismen vilket medför nedsatt
funktion av K-vitaminberoende koagulationsfaktorer
2
Antikoagulationsmottagning
3
NOAK står för Non-vitamin K Orala Antikoagulantia (apixaban, dabigatran, rivaroxaban, edoxaban)

Gäller ifrån och beslutad av
Gäller från 1 april 2020 och beslutad av ansvariga för kommunal hälso- och sjukvård i länets
kommuner och AVK-mottagningarna i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.

Ändringshistorik
Datum

Ändring

Utförd av

2020-05-12

Lagt till provbeställning görs av de kommuner
som har Cosmic

Ann-Katrin Wilhelmsson

2020-12-16

Lagt till Mörbylånga och Torsås kommun när det
gäller provbeställning

Ann-Katrin Wilhelmsson

