
 

 

 

Skriven av: 

Agmall Sarwari 

Senast reviderad 

2020-10-15 

 

 

Rutiner för behandling med orala 

antikoagulantia (OAK) samt för 

antikoagulantiamottagning 
 

Innehåll 

 

Bakgrundsinformation avseende val av OAK 1 

Fördelar med apixaban (Eliquis) framför warfarin (Waran) 1 

Fördelar med apixaban (Eliquis) framför andra OAK 2 

Kontraindikationer för behandling med OAK 2 

Nyinsättning av OAK 2 

Substitution från warfarin/Waran till Eliquis; flöden 3 

Patientens önskemål framkommer till sjuksköterska 3 

Patientens önskemål framkommer till läkare 3 

Anpassning av Eliquisdos till vikt, ålder och njurfunktion 4 

Kontroll hos sjuksköterska på AK-mottagning 4 

Årsbesök hos sjuksköterska på antikoagulantiamottagning 5 

Justering av orala antikoagulantia inför operation 6 

 

Bakgrundsinformation avseende val av OAK 

I Kloka Listan 2020 står OAK-preparatet Eliquis (apixaban) som förstahandsval vid 

nyupptäckt förmaksflimmer, samt vid okomplicerad tromboembolism. Pradaxa 

(dabigatran) och warfarin står som andrahandsval. 

Fördelar med apixaban (Eliquis) framför warfarin (Waran) 

• Ger färre allvarliga blödningskomplikationer jämfört med Waran.  

• Lika god eller något mindre risk för stroke, samt lägre mortalitet jämfört med 

Waran 

• Färre interaktioner med läkemedel. 

• Fast dosering, färre kontroller. 
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Fördelar med apixaban (Eliquis) framför andra OAK 

• Minst beroende av njurfunktion jämfört med de andra OAK, man kan därmed 

låta Eliqius stå kvar hos patienter med lägre GFR jämfört med de andra OAK. 

• Klart lägst risk för allvarliga blödningar, både intrakraniella samt GI-

blödningar, jämfört med andra OAK. 

 

Kontraindikationer för behandling med OAK 

• Kontraindikation mot antikoagulantiaterapi (inkl. blödningsrisk överstigande 

nyttan) 

• Misstanke om dålig compliance, samt avsaknad av ApoDos- 

/läkemedelsdelning. Missbruk. 

• Strikt kontraindikation vid kreatininclearance <15-20 ml/min. 

• Förekomst av mekanisk hjärtklaffprotes samt betydelsefull mitralisstenos 

(remiss till kardiolog/UKG kan behövas för värdering i vissa fall) 

• Strikt kontraindikation vid leversjukdom som leder till koagulationspåverkan 

(stegrat PK-INR exempelvis) 

• Försiktighet vid dosering av apixaban vid transaminasvärden >2 gånger 

normalvärdet. 

• Strikt kontraindikation gällande dabigatran vid transaminasvärden >2 gånger 

normalvärdet. 

• Samtidig systematisk behandling med starka hämmare eller inducerare av 

CYP3A4 och/eller P-glykoprotein (exempel: Ketokonazol, itrakonazol, vorakonazol 

samt HIV-proteashämmare) 

• Graviditet eller amning. 

Nyinsättning av OAK 

• Misstanke på DVT eller lungemboli eller andra emboli/trombostillstånd:  

- Patient skickas till medicinakutmottagning för diagnos och vidare vård och 

behandling. 

 

• Patient med nyupptäckt förmaksflimmer duration mindre än 48 timmar  

- Patient skickas till medicinakutmottagning för elkonvertering. 

 

• Patient med nyupptäckt förmaksflimmer med duration över 48 timmar:  

- Provtagning: Längd, vikt, Hb, TPK, PK-INR, ALP, ALAT, APTT, kreatinin GFR 

och TSH. 
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- Kontroll blodtryck. 

- Frekvensbehandling samt ev sviktbehandling insätts omgående om behov. 

NOAK insätts när proverna är klara och utan anmärkning. 

- Remiss till Medicin/Kardiologklinik för UKG samt ställtag till ev 

elkonvertering. Om klart att patient inte ska elkonverteras fortsätter 

behandling med OAK tillsvidare. 

 

Substitution från warfarin/Waran till Eliquis; flöden 

Patientens önskemål framkommer till sjuksköterska 

1. Sjuksköterska som svarar i telefon, eller i samband med annat besök, får 

information om att patienten är intresserad av byte till Eliquis. 

2. SSK bokar in patienten i “MSK”-tidbok, tisdag eftermiddagar (mellan kl 15-

16) som en admintid. 

3. Ansvarig sköterska Yasemin kollar av tidsbok och planerar för att patienten 

ska komma på ett läkarbesök, samt ser till så att patienten lämnar 

blodprover (labbeställning “NOAK utredning” i TC; Blodstatus, ALAT, ALP, PK-

INR, kreatinin) en vecka innan läkarbesöket. 

4. Läkarbesök:  

- Kontrollera blodtryck, vikt, längd. 

- Kontrollera så att kontraindikationer (KI) saknas. 

- Om KI saknas: ge information om Eliquis, informationsfolder finns i 

receptionen. 

- Anpassa Eliquisdosen till vikt, ålder samt njurfunktion (eGFR). 

- Läkaren skriver recept på Eliquis och planerar för att patienten 

påbörjar Eliquis-behandling när PK-INR <2. 

- Läkaren lägger in patienten i väntelista “Antikoagulantia-mottagning” 

till SSK för uppföljning efter insättning. (se punkt nedan). 

5. Antikoagulantia-SSK kontrollerar blodprover (“NOAK kontroll” i TC) 1-3 

månader efter insättning av NOAK, samt planerar för kontrollprover med 

hjälp av väntelista sex månader efter insättning, därefter årsvis (i 

normalfallet). 

Patientens önskemål framkommer till läkare 

1. I samband med ett läkarbesök berättar patienten att hen önskar byta från 

warfarin/Waran till Eliquis.  
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2. Läkaren kontrollerar så att kontraindikationer (KI) saknas, samt tar blodtryck 

och säkerställer att vikt och längd finns noterat. 

3. Läkaren ordinerar blodprover (labbeställning “NOAK utredning” i TC). 

4. Om KI saknas: ge information om Eliquis, informationsfolder inklusive 

“bricka” finns i receptionen. 

5. Anpassa Eliquisdosen till vikt, ålder samt njurfunktion (eGFR). 

6. Läkaren skriver recept på Eliquis och planerar för att patienten påbörjar 

Eliquis-behandling när PK-INR <2. 

7. Läkaren bokar in patienten i “MSK”-tidbok, tisdag eftermiddagar (mellan kl 

15-16) som en admintid, detta avseende att patienten behöver följas upp 

med kontrollprover (se punkt nedan). 

8. Antikoagulantia-SSK kontrollerar blodprover (“NOAK kontroll” i TC) 1-3 

månader efter insättning av NOAK, samt planerar för kontrollprover med 

hjälp av väntelista sex månader efter insättning, därefter årsvis (i 

normalfallet). 

 

Anpassning av Eliquisdos till vikt, ålder och njurfunktion 

 

Generellt, vid eGFR >50 ml/min -> Eliquis 5 mg 1x2 

Enligt FASS, vid minst två: 
- Vikt < 60 kg 

- > 80 år 
- Kreatinin >133 

 

Dock “dosreducering vid tveksamhet 
hos sköra äldre med ökad 

blödningsrisk” (se referens). Således 
dosreduktion aktuell hos vissa patienter 
trots att de formellt inte fyller kraven 

ovan. 

-> Eliquis 2,5mg 1x2 

Kontroll hos sjuksköterska på AK-mottagning 

Besök hos sjuksköterska på antikoagulantiamottagning ska göras inom 1-3 

månader från nyinsättning av Eliquis, i normalfallet ska patienten därefter 

kontrolleras hos sjuksköterska på antikoagulantiamottagning efter sex månader. I 

samband med dessa besök ska utöver blodprover inför besöket (“NOAK kontroll” i 

https://www.janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/hjartochkarlsjukdomar/hjartochkarlsjukdomar/skoraaldrepatientermedformaksflimmernarbehandlamedantikoagulantiaochhur.5.1497271216d468e69c524276.html
https://www.janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/hjartochkarlsjukdomar/hjartochkarlsjukdomar/skoraaldrepatientermedformaksflimmernarbehandlamedantikoagulantiaochhur.5.1497271216d468e69c524276.html
https://www.janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/hjartochkarlsjukdomar/hjartochkarlsjukdomar/skoraaldrepatientermedformaksflimmernarbehandlamedantikoagulantiaochhur.5.1497271216d468e69c524276.html
https://www.janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/hjartochkarlsjukdomar/hjartochkarlsjukdomar/skoraaldrepatientermedformaksflimmernarbehandlamedantikoagulantiaochhur.5.1497271216d468e69c524276.html
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TC) även blodtryck tas. Därefter avgör eGFR hur ofta patienten behöver lämna 

kontrollblodprover: 

 

eGFR >60 ml/min 1 gång per år, i samband med årsbesök 

eGFR 40-60 ml/min 2-3 gånger per år 

eGFR ≤40 ml/min 3-4 gånger per år 

  

Vid transaminasvärden >2 gånger 
normalvärde 

Omkontroll prover efter diskussion med 
läkare 

 

Årsbesök hos sjuksköterska på antikoagulantiamottagning 

Årsbesök/årskontroll samordnas för de multisjuka (hypertonimottagning, 

diabetesmottagning, KOL-mottagning). För att minimera antalet provtagningar på 

en enskild patient ansvarar AK-sjuksköterska för att “NOAK-kontroll”-prover om 

möjligt tas i samband med patientens årliga kontroll för diabetes/KOL/hypertoni (då 

även andra blodprover kan vara aktuella); därefter planerar SSK för att träffa 

patienten på besök (kan även ske digitalt): 

- Kontrollera vikt. Om digitalt besök kan patienten ta egen vikt i hemmet. 

- Kontrollera blodtryck och säkerställ bra blodtryck. Samarbeta med 

hypertonimottagning. Inför digitalt sjuksköterskebesök kan patienten med 

fördel inköpa en egen BT-manschett; patienten ombeds kontrollera blodtryck 

en gång i månad, eller utefter behov. 

- Upprepa vikten av compliance avseende medicinering. 

- Fråga specifikt efter biverkningar (blödningsbenägenhet, GI-blödningar mm) 

- Fråga efter alkoholvanor. 

- Signalera till ansvarig husläkare att dosreduktion kan vara aktuell (utifrån 

vikt, ålder och GFR). 

 

Sammanfattningsvis ska patienten få träffa antikoagulantiasjuksköterska minst en 

gång om året, samt få tillfälle att träffa sin husläkare minst en gång om året. Vid 

multisjuklighet träffar patienten sin husläkare minst en gång om året pga andra 

diagnoser. Förekommer ingen multisjuklighet bör sjuksköterska på 

antikoagulantiamottagning boka in uppföljning hos läkare i samband med årsbesök 

hos SSK. 
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Målet är att alla patienter som står på OAK ska vara representerade på väntelistan 

“antikoagulantiamottagning”. 

Justering av orala antikoagulantia inför operation/kirurgi 

Ingreppen delas in i lågriskoperationer samt högriskoperationer. 

 

LÅGRISKOPERATIONER 

 

- Kataraktkirurgi 

- Enklare “ytlig” kirurgi 

- Ledpunktion 

- Endoskopi utan biopsi 

- Angiografi 

- Tandingrepp av mindre omfattning 

HÖGRISKOPERATIONER 

 

- Större och blödningskänslig kirurgi, 

t.ex. Neuro-, thorax och viss 

bukkirurgi, prostatektomi och 

ingrepp i bakre ögonkammaren, 

vävnadsbiopsi från anatomiskt slutna 

rum samt från kärlrika organ som 

inte kan komprimeras. 

- Central nervblockad, lumbalpunktion 

och vissa perifera blockader. 

- Till ökad blödningsrisk bidrar också 

individuella faktorer som 

malnutrition, hög ålder, anemi, 

trombocytopeni, nedsatt lever- eller 

njurfunktion. 

Källa: Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi 2017 
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