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För att dosering skall erhållas samma dag gäller följande:   
Provtagning   

• Provtagningsremissen skall vara ifylld med hela personnumret och röret skall vara märkt 
enligt gällande rutin, annars kasseras provet.   

• Remissen skall vara adresserad till AK-mottagningen. (Etikett kan erhållas från Kliniskt 
Kemiskt laboratorium, SÄS)   

• Den nedre delen på patientens doseringslista (PK-kontroll) ska bifogas remissen och 
provet om någon förändring skett.   

• På denna lista kan meddelanden lämnas till AK-mottagningen. Observera att även 
biverkningar skall rapporteras på denna lista.   

• På patientens doseringslista skall aktuellt faxnummer anges.    
• Prov skall vara laboratoriet tillhanda senast klockan 13.00. Lämnas proverna in efter 13.00 

kan svar samma dag inte garanteras.  

Anmärkning: Transportbil från Ulricehamnsområdet anländer normalt till SÄS kl. 13.40.  

Ordination  

• Kommunen sjuksköterska tar kontakt med patienten eller tillser på annat sätt att justering 
genomförs om provsvar kräver att dosen justeras akut. Görs annars nästkommande dag.   
  

• Tabletter skall ges samma tid varje kväll, lämpligast mellan 18.00- 22.00  
  

• Har provsvar och ordination inte erhållits klockan 15.30 och AK-mottagningen inte 
faxar/ringer om larmvärde följs den tidigare ordinationen och ändring sker nästkommande 
dag.  

 
Vid Larmvärden som inkommer efter kl. 15.30 kommer AK-mottagningen att:   

• faxa till URC. (Faxnr 0321-59 56 93).                                                                                                   
Dokumentet faxas, med notering om insatt åtgärd, vidare till berörd enhet. 

• ta kontakt med jourhavande Sjuksköterska (mobil 0766-43 65 45/0766-43 65 46)  

Se även patientbroschyr "Information till dig som behandlas med blodproppsförebyggande 
medicin" som kan erhållas från AK-mottagningen. Sökväg www.waran.se där information finns på 
olika språk.  

 

Faxnummer till AK-mottagningen 033-616 14 59   

Telefonnummer till AK- mottagningen 033-616 45 09  

Telefontid: måndag - fredag 08.00-10.00 (därefter telefonsvarare till kl. 13.00)  

Direktnummer 033-616 51 28 mellan kl. 10.30–15.30   

http://www.waran.se/
http://www.waran.se/


Mottagningen kan även nås via växeln 033-616 10 00  
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