
 
 

Förändrade rutiner för uppföljning av patienter med NOAK  
på indikation förmaksflimmer i Region Skåne 

 
Aktuellt 
Med anledning av förändrade rutiner vill vi informera om att ingen nyregistrering av 
patienter med NOAK pga förmaksflimmer kommer att ske i uthoppet till AK-
mottagningen i Melior på de AK-mottagningar som påbörjat utremittering.  
 
Därtill utremitteras patienter med pågående behandling kontinuerligt under det 
kommande året på de AK-mottagningar som påbörjat utremittering. Detta gör att vid 
uthoppet till AK-mottagningen i Melior kommer användaren att mötas av kommentaren 
att patienten har avslutat eller flyttat till annan vårdenhet.  
 
Det går således inte att förlita sig på uthoppet via Melior när det gäller att ta reda 
på om patienten har aktuell NOAK-behandling för förmaksflimmer eller ej. 
Däremot kvarstår alla andra patienter med NOAK på annan indikation samt alla patienter 
med warfarinbehandling.  
 
Bakgrund 
I samband med att NOAK introducerades i Sverige 2009 bestämdes i Region Skåne att 
införandet skulle ske ordnat med registrering av alla NOAK-behandlingar vid de olika 
AK-mottagningarna. 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 – oftast inget besök på AK-mottagningarna 
utan dessa patienter har under åren endast följts via kontroll av njurfunktionen i syfte att 
upptäcka eventuella behov av dosjustering. Någon patientkännedom har de flesta AK-
mottagningarna inte haft vilket inte varit optimalt ur patientsäkerhetssynpunkt. Däremot 
har patienterna alltid haft annan ansvarig läkarkontakt – vanligen inom primärvården.  
 
Regionala läkemedelsrådet och primärvårdsförvaltningens medicinska råd har beslutat 
att föra över det primära ansvaret för uppföljningen av dessa patienter till berörda 
behandlande läkare inom primärvårdsförvaltningen, privata vårdgivare eller i 
förekommande fall sjukhusbundna specialistenheter.  
 
Arbetet med utremittering till primärvårdsförvaltningen sker i varierande grad i Region 
Skåne.  
 
 
Se även bifogad instruktion angående uthopp från melior till AK-mottagningen. 
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Uthopp från Melior till AK-mottagningen 
 
Observera att patienter som aldrig varit registrerade på AK-mottagningen (patienter 
med nyinsatt NOAK-preparat) inte visas via uthoppet.  
 
Uthoppet ”AK-mottagningen” kan således inte användas som källa för om patienten är 
antikoagulantiabehandlad eller ej. Ta alltid för vana att läsa via 
Förskrivningskollen/Nationella läkemedelslistan, Pascal, NPÖ, PMO etc. om patienten 
behandlas med antikoagulantia eller inte.   
 
Instruktion 
I Melior gå till fliken ”Externa program”, välj ”AK-mottagning”.  
 
Om patienten är avslutad eller har flyttat till en annan vårdenhet visas följande varning: 
 

  
 
Tryck på ”OK”.  
 
Här visas nu en läsvy över patientens antikoagulantia-behandling, så som den såg ut då 
patienten utremitterades/avslutades. Informationen här är alltså inaktuell.   
 

 
På raden ”Intern information gällande patientens behandling” kommer det att stå datum för 
utremittering samt till vilken enhet patienten är utremitterad till.    
 
Tryck på knappen ”Avslutsorsak” för att visa orsaken till att patienten är avslutad, t.ex 
patienten är utremitterad till primärvården och har sina fortsatta kontroller där.  


