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Warfarin Orion ordination från 
Gemensam mottagning och 
akutmottagning 
 

Beskrivning arbetsgång  

 

Telefonordination 

När sjuksköterskan ringer till patienten meddelar hon PK-inr svaret och ak-

tuell Warfarin Orion – alternativt Marcoumarordination samt nästa provtag-

ningstillfälle till patienten eller anhörig om så är överenskommet. 

 

Sjuksköterskan börjar med att kontrollera patientens namn och pers.nr.  

Meddelar sedan aktuellt PKinr svar 

Sjuksköterskan informerar dosordinationen enl följande exempel: 

Tablett Warfarin Orion 17.5 mg per vecka och det innebär att du ska ta: 

Måndag 1 tablett 

Tisdag 1 tablett 

Onsdag 1 tablett 

Torsdag 1 tablett 

Fredag 1 tablett 

Lördag 1 tablett 

Söndag 1 tablett 

Det finns också patienter som endast har dagsdoser ordinerade och då anges 

endast den aktuella dagen och antal tabletter just den dagen. 

 

Efter att sjuksköterskan gett ordinationen ombedes patienten upprepa ordi-

nationen för att höra att patienten uppfattat ordinationen rätt. 

Sjuksköterskan avslutar samtalet med att meddela patienten vilken dag som 

blir nästa provtagningsdag för PKinr. 

 

På Ak-mottagning/Gemensam mottagning dokumenteras dosordinationen i 

Journalia. 

Akutmottagningen dokumenterar i VAS och på blankett Utskrift från avdel-

ningen som sedan lämnas till AK-mottagning/Gemensam mottagning. 

 

Ordination per brev från Ak-mottagning /Gemensam mottagning 

Brevordination skickas till de patienter som har oförändrad veckodosering 

och minst 1 vecka till nästa prov. Det gäller alla patienter där inte annat är 

överenskommet. Patienten kan tacka nej till brev och själv logga in på 1177 

och läsa ordinationsbrevet där. 
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Ordinationsbrevet skrivs ut från Journalia och skickas till patienten och 

eventuellt kopia till särskilt boende/Hemsjukvården, speciellt om det är hem-

sjukvården som tar provet eller delar medicindosett. 

 

Om ordinationen lämnas till annan än patienten 

Om patienten själv inte kan ta emot ordinationen kan någon exempelvis an-

hörig, distriktssköterska/sjuksköterska i hemsjukvården komma i fråga. Do-

kumentera i Journalia vem som tagit emot ordinationen. 

 

Förvissa dig om att patient, anhörig, eller annan som tagit emot ordinationen 

uppfattat ordinationen rätt samt uppfattat nästa provtagningsdatum. 

 

Nästa Provtagningsdag 

Om provet tas av hemsjukvården i patientens hem, meddelas berört boende 

eller berörd hemsjukvårdssjuksköterska via telefon alternativt ordinations-

brev.  

Patienten ska alltid ha dosordination även för provtagningsdagen,  

 

OBS:Ang fredagar eller dag före helg 

För patienter som bor längre bort i upptagningsområdet t.ex.i  Pajala och  

Jokkmokk, analyseras pkinr provet på Sunderby sjukhus, varför provsvar ej 

erhålls samma dag, därför är det viktigt att ingen provtagning sker på freda-

gar eller dag före helgdag. 

 

 

 

 


