VO hematologi, onkologi och strålningsfysik
Hematologimottagning antikoagulation
AK-enheten SUS
Tel. 040-33 30 43

Datum 2021-08-30
Dnr

Ang uppföljning av patienter med NOAK på indikation förmaksflimmer
I samband med att NOAK introducerades i Sverige 2009 bestämdes i Region Skåne att
införandet skulle ske ordnat med registrering vid de olika AK-enheterna i syfte att följa upp
den nya behandlingen. Nu efter ca 12 år är erfarenheten och kunskapen om dessa läkemedel
betydligt bättre samtidigt som volymerna har ökat markant.
Patienter som får NOAK på grund av förmaksflimmer har - till skillnad från de som får NOAK
på indikation venös tromboembolism – inget besök på AK-mottagningarna utan dessa
patienter har under åren endast följts via kontroll av njurfunktionen enligt rutinmässigt schema
i syfte att upptäcka ev behov av dosjustering. Någon patientkännedom i övrigt har inte AKenheterna haft vilket inte är optimalt ur patientsäkerhetssynpunkt. Däremot har patienterna haft
annan ansvarig läkarkontakt – vanligen inom primärvården. Regionala läkemedelsrådet och
primärvårdsförvaltningens medicinska råd har nu – i linje med vad som förmedlats i samband
med de 3 utbildningsforum som hölls i våras - beslutat att föra över det primära ansvaret för
uppföljningen - även provtagningsmässigt - av dessa patienter till berörda behandlande läkare
inom primärvårdsförvaltningen, privata vårdgivare eller i förekommande fall sjukhusbundna
specialistenheter.
AK-enheterna kommer fortsatt vara tillgängliga för alla typer av frågor ex vid utsättning i
samband med större kirurgi samt ansvara för NOAK-behandling för venös tromboembolism
och som tidigare all warfarin-behandling dvs även på indikation förmaksflimmer.
Förändringen gäller således endast patienter med NOAK på grund av förmaksflimmer vilka
alla mer eller mindre redan bör vara kända inom primärvården/hos privata vårdgivare.
Patienter som sätts in på NOAK på grund av förmaksflimmer ska således framöver inte
remitteras till AK-enheten vilket även alla specialistvårdsenheter i regionen kommer att
informeras om. Därtill kommer under det kommande året patienter i ett skede utan behov av
justering successivt remitteras ut för fortsatt uppföljning enl ovan. I övrigt hänvisas till de
uppdaterade AKO-riktlinjerna för förmaksflimmer.
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