Albertslund Kommune
Sundhed, Pleje & Omsorg

Procedure
Emne: AK-behandling
Målgruppe: /Kompetencekrav
Sygeplejersker med Autorisation, ansat i Hjemmeplejen eller Plejeboligområdet.
Formål
At sygeplejersken kender eget ansvar og kompetenceområde i forhold til arbejdsgange i
forbindelse med AK-behandling, samt kender formålet med AK-behandlingen hos den
enkelte borgere.
Mål
At borgeren får den rigtige behandling
Anvendte forkortelser & begreber
FMK; Fælles medicinkort.
LMK; Lokal medicinkort
KM; korrespondance meddelelse
Enheder; Tabletter/piller
INR; International Normaliseret Ratio anvendes især til monitorering og behandlingsstyring
af patienter i peroral AK-behandling med vitamin K antagonister.
Emne
AK-behandling
Det skal fremgå af handlingsanvisningen, at borgeren er i AK-behandling, samt hvem/hvor
behandlingsansvaret foreligger.
Ordination:
AK- behandling ordineres af egen læge eller fra hospitalet. Behandlings plan modtages via
FMK eller KM samt eventuel dato for næste INR prøvetagning.
Udførlig medicinordination
➔ Når borgeren modtager nye eller ændrede ordinationer fra FMK overføres oplysningerne
fra FMK over i LMK .
➔ Sygeplejersken kan oprette lokale medicinordinationer i LMK.
Som hovedregel modtages medicinordinationer via FMK.
Hvis der sker ordination telefonisk, kan sygeplejersken oprette ’lokale ordinationer’, det vil
sige ordinationer, som endnu ikke stammer fra FMK.
Der skal sættes slutdato på den lokalt oprettede ordination, når ordinationen efterfølgende
overføres fra FMK til LMK.
Ændringer i FMK
Når FMK indeholder nye, ændrede, pauserede eller seponerede ordinationer,
fremgår det i ’Mit overblik’ i kortet: ’ Ændringer i FMK’.
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Medicinordinationer i FMK er skrevet ind af den ordinerende læge. Det er lægens ansvar at
sikre, at medicinordinationen er tilstrækkelig udførlig til, at den person, der skal varetage
medicinhåndtering, er i stand til at udføre denne korrekt.
En fyldestgørende ordination skal indeholde:
• Aktuelt handels- og / eller generisk navn
• Styrke
• Enhed
• (Dispensering)form
• Indikation
• Ordinationsdato
• Evt. seponeringsdato
• Doseringsenhed
• Administrationsvej
• Antal
• Hyppighed
• Ordinerede læge / afdeling
• Evt. indtagelsestidspunkt (-er)
• Evt. bivirkninger (lægen kan delegere observation af konkrete bivirkninger)
Dispensering:
➢ Marevan/Macoumar skal helst gives på samme tidspunkt af døgnet.
Det gives som udgangspunkt om aftenen.
➢ I medicinskema sættes dispenseringstider med antal enheder pr. dag for gældende
periode.
➢ AK behandlingen dispenseres. Se procedure ”Medicindisponering”
Hjemmeplejen
Der oprettes en ny indsats på datoen for næste dispensering af AK behandling. Når INR svare
forventes forelagt.
Dokumentation:
Der oprettes en handlingsanvisning til sygeplejeindsatsen, så det fremgår hvilken plan der er
lagt for behandlingen.
Her skal også fremgå hvornår næste kontrol af INR er planlagt samt opfølgnings svar/ny
ordination
Ansvar og kompetencer:
Sygeplejersken håndtere AK-behandling.
Ved uoverensstemmelse i AK-behandling, kontaktes behandlingsansvarlig læge.
Referencer & Kilde
Links:
https://stps.dk/da/udgivelser/2011/~/media/9B52FC784C60492882991BF6543431C7.a
shx
Implementering & anvendelse
Driftslederen har det overordnede ansvar for at gældende procedure følges, samt sikre at de
sygeplejersken er introduceret til proceduren.

Albertslund Kommune
Sundhed, Pleje & Omsorg

Udsendt:
Maj 2017

Udarbejdet af:
Godkendt af:
Driftsledere:
Birgith Larsen, Gitte Johansen &
Mogens Bech Kristiansen.
Revideret nov/dec 2018
Udviklingssygeplejerske
Kitt Pedersen

Revideres:
Primo 2019

