
VKA ORDINATIONER

VKA står for Vitamin K antagonister. For bedre håndtering af
antikoagulationspræparater (AK), gælder særlige krav. P.t. gælder det for

lægemiddelordinationer med warfarin (B01AA03) og phenprocoumon (B01AA04). Alle
lægesystemer skal behandle disse lægemidler på en speciel måde og derfor er der i
XMO introduceret nye doseringsskemaer og felter med kontroldatoer. OBS! Der er
ingen kobling mellem VKA i medicinkortet og evt. INR-pro�ler i laboratoriekortet.

NY ORDINATION MED AK-PRÆPARAT

Når du ordinerer et antikoagulationspræparat (AK-præparat), fx. Marevan, vil XMO automatisk

starte en VKA-ordination med:

tre nye dosisforslag på præparatet (se næste punkt)

to nye kontroldato-felter

Derudover vil XMO automatisk sætte ordinationen som fast.

http://brugernet.cgmnet.dk/wp-content/uploads/2021/06/nyordination-1030x690.png


TRE DOSISFORSLAG

Når du ordinerer et AK-præparat, bliver du præsenteret for tre nye doseringsforslag.

Nyt ugeskema. Når patienten er stabil i sin dosering, kører ordinationen efter et ugeskema,

som gentages efter 7 dage i en fast ordination

Ny startperiode. Hvis doseringen skal prøves til/justeres, oprettes en startperiode på X antal

dage (XMO sætter en doseringsslutdato, når perioden slutter)

Du kan kombinere startperiode og ugeskema, så du opretter to perioder

Selvstyrende. Du kan angive om patienten er selvstyrende

http://brugernet.cgmnet.dk/wp-content/uploads/2021/06/dosisforslag.png


En AK-behandling består typisk af en opstartsfase (“Startperiode”), hvor patientens medicin bliver

prøvet af/justeret og herefter en fast ugentlig dosering (“Ugeskema”).

Et ugeskema kan stå alene (hvis patienten allerede ligger stabilt) eller det kan kombineres med en

startperiode, dvs. to doseringsperioder inden for samme behandling. Du kan lave startperioden og

ugeskema samtidigt, eller du kan nøjes med at lave en startperiode og når denne er udløbet,

kombinere med en ugeplan. ELLER du kan lave et ugeskema og til hver en tid tilføje en

startperiode, hvis doseringen skal justeres.

1. Nyt ugeskema

Når du vælger Nyt ugeskema fra dosisforslagene opretter XMO et skema på 7 dage og med en

doseringsgentagelse på 7.

http://brugernet.cgmnet.dk/wp-content/uploads/2021/06/ugeskema1.png


Du skal udfylde dosering på alle dage – er der dage med ingen tabletter, skal der skives 0 (nul).

Kontroldatoen udfyldes, denne er i fremtiden og bør udfyldes svarende til næste planlagte kontrol.

Det er muligt at gemme ordinationen uden at udfylde kontroldato, dog giver XMO dig en advarsel.

(Det kan fx være relevant for selvstyrende patienter eller når behandlingen skal ophøre).

Hvis kontroldatoen ligger mere end to måneder ude i fremtiden, kommer XMO også med en

advarsel. Men det er kun en advarsel, det er tilladt at at sætte en kontroldato langt ude i fremtiden.

2. Ny startperiode

En ny startperiode skal forstås som en ‘prøve- eller  justeringsperiode’. Den har en fast længde og

gentager ikke sig selv (som ugeskemaet gør).

http://brugernet.cgmnet.dk/wp-content/uploads/2021/06/ugeskema2.png
http://brugernet.cgmnet.dk/wp-content/uploads/2021/06/startperiode1.png


Når du vælger Ny startperiode popper en boks op, hvor du skal indtaste hvor mange dage

perioden skal strække sig over, fx 4

Forløbet starter altid med dags dato og det kan ikke ændres.

Nu laver XMO et skema med 4 dage, hvor antal tabletter skal udfyldes. Doseringsgentagelsen er 0,

da dette skema ikke skal repeteres.

Det vil også sige, at doseringsslutdatoen sættes til ‘om �re dage’ – også selvom ordinationen er fast

(= ingen behandlingsslutdato).

En startperiode skal bruges som opstart eller justering, indtil det repeterende ugeskema kan

igangsættes/fortsættes. Du kan lave ugeskemaet med det samme som en ‘periode 2’ i samme

ordination, se næste punkt: Startperiode + ugeskema.

Husk at sætte en kontroldato.

http://brugernet.cgmnet.dk/wp-content/uploads/2021/06/startperiode2.png


Såfremt opstarts/justeringsforløbet ikke er efterfulgt af et fast ugeskema, fremgår det at

doseringen herefter ikke er angivet.

Startperiode + ugeskema

Du kan oprette en startperiode og supplere med et ugeskema, så du laver 2 doseringsperioder,

hvor den første er et skema af fast længde (opstartsperioden), og periode 2 er et repeterende

ugeskema.

http://brugernet.cgmnet.dk/wp-content/uploads/2021/06/doseringherefter1.png
http://brugernet.cgmnet.dk/wp-content/uploads/2021/06/nytugeskema.png


(Du kan også starte med at lave et ugeskema og senere i forløbet supplere med en startperiode,

hvis dosis skal justeres. Se mere under punktet Ugeskema + Startperiode)

I eksemplet til venstre har vi oprettet en startperiode (som beskrevet ovenfor)

Klik derefter på knappen ‘Nyt ugeskema’

Nu opretter XMO en periode nr. 2, som starter dagen efter periode 1 er sluttet.

Periode 2 er et ugeskema, så derfor er gentagelsen 7 og eftersom en VK-ordination altid er fast, så

er der ingen slutdato på periode 2.

http://brugernet.cgmnet.dk/wp-content/uploads/2021/06/startoguge.png


Husk at anføre dato for ‘Næste kontrol’.

Datoen er en angivelse af, hvornår lægen ønsker den fremadrettede dosering af AK-behandlingen

fastlagt igen, oftest ud fra resultatet af en blodprøve (INR).

XMO sætter selv dags dato ind som ‘Seneste kontrol’

Ugeskema + Startperiode

Hvis en AK-ansvarlig i forbindelse med en kontrol, vurderer at INR er kommet så langt fra

normalområdet, at man enten ønsker at stoppe helt i nogle dage, eller øge dosis kortvarende, må

dette IKKE ske ved at redigere dosis i de kommende dage i det aktuelle ugeskema (repeterende 7-

http://brugernet.cgmnet.dk/wp-content/uploads/2021/06/naestekontrol.png
http://brugernet.cgmnet.dk/wp-content/uploads/2021/06/nystartdato.png


dags-skema) – da dette skema netop er repeterende og den ekstraordinære dosering derfor også

vil blive gentaget.

I det tilfælde skal der derfor laves en ny dosering med en start periode.

Åbn den eksisterende dosering med ugeskema

Tryk på ny Startperiode (som mouse over teksten fortæller, lægger start datoen sig “foran”

ugeskema)

Skriv hvor mange dage perioden skal løbe over i pop op’en

Den nye startperiode lægger sig ‘foran’ ugeskemaet

Perioden går fra dags dato og frem til periodens slut (afhængigt at hvor mange dage

startperioden løber over)

Udfyld antal tabletter hver dag

Husk også at rette næste kontroldato. (XMO fortæller at nuværende kontroldato ligger efter

opstartsperioden).

Gem og send til FMK

http://brugernet.cgmnet.dk/wp-content/uploads/2021/06/nyperiode1.png


3. Selvstyrende

At en patient er selvstyrende angives på FMK ved at vælge dosisforslaget ‘Selvstyrende’.

Da “Selvstyrende” i forvejen er en fritekst kan du eventuelt angive et ugentligt doseringsinterval,

således at doseringsteksten samlet set kan se således ud: ”Selvstyrende 20-30 tabletter ugentligt”.

http://brugernet.cgmnet.dk/wp-content/uploads/2021/06/fritekstselvstyrende.png


EKSISTERENDE ORDINATION MED ET AK-

PRÆPARAT

Når du redigerer/fornyr en recept på en eksisterende ordination med et AK-præparater vil XMO:

vise dig den ‘gamle’ dosering

fortælle dig at denne dosering ikke overholder anbefalinger til VK-dosering

give dig mulighed for at konvertere den eksisterende dosering til ugeskema

Det anbefales at konvertere til ugeskema. Nu vil XMO ud fra den eksisterende dosering (som i dette

eksempel: “3 tabletter 1 gang daglig”) oprette et ugeskema på 7 dage med 3 tabletter hver dag. Du

kan selvfølgelig tilrette dosis.

Er den gamle dosering en fritekstdosering, som FMK/XMO ikke kan tolke, kan systemet ikke

automatisk oprette en ugeplan og knappen ‘Konverter til ugeskema’ vil ikke blive vist. Vælg istedet

Nye ugeskema fra listen over dosisforslag.

http://brugernet.cgmnet.dk/wp-content/uploads/2021/06/eksisterende-dosering.png


Fejl i FMK-køen

Hvis du forsøger at skubbe en VK-ordination igennem til FMK med en helt anden dosering end en

af de tre fortryte, kan du opleve en fejl i FMK-køen der siger: Fejl i VKA dosering: Dosering er

hverken et justeringsforløb eller et reperetende ugeskema.

Gå tilbage i ordinationen på patientens medicinkort og ret doseringen til – så den enten er et

ugeskema, en startperiode eller begge skemaer i samme ordination. Eller selvstyrende.

OBS! Hvis du gerne vil ordinere uden om VKA-strukturen, skal du vinge af i ‘Benyt alle

doseringsmuligheder’, så du vender tilbage til den ordinære FMK-dosering. Se mere under afsnittet

Benyt andre doseringsmuligheder

KONTROLDATOER I MEDICINOVERSIGTEN

For at kunne holde øje med patientens næste kontroldato, skal du tilføje kolonne i

medicinoverblikket

Tryk på den lille stjerne i venstre hjørne

http://brugernet.cgmnet.dk/wp-content/uploads/2021/06/fmk-fejl-1030x418.png
http://brugernet.cgmnet.dk/wp-content/uploads/2021/06/kontroldatoermed-1030x409.png


Ving af i Kontrol datoer

Flyt kolonnen hen, så du kan se den (træk og slip med musen)

Gem din opsætning med Ctrl+Shift+g

At ordinationen står med kursiv betyder, at den indeholder kontroldatoer

At kontroldato (og dosisslutdato) står med lilla betyder, at datoen er overskredet

RECEPTTEKSTEN

Da doseringen på AK-præparater ofte justeres, kan det være direkte misvisende, hvis der står en

dosering angivet på den udleverede medicin. FMK ønsker derfor at labelteksten på recepter ALTID

er ”Dosering efter skriftlig anvisning”.

http://brugernet.cgmnet.dk/wp-content/uploads/2021/06/efterskriftliganvisning.png


STOPPE EN BEHANDLING

En ordination på AK-præparater bliver altid låst fast som en FAST ordination – og dermed ingen

behandlingsslutdato.

Hvis patienten skal stoppe med sin behandling, skal du manuelt indsætte en behandlingsslutdato.

BENYT ANDRE DOSERINGSMULIGHEDER

http://brugernet.cgmnet.dk/wp-content/uploads/2021/06/behandlingsslutdato.png
http://brugernet.cgmnet.dk/wp-content/uploads/2021/06/almindelig-dosering.png


Hvis du af en eller anden grund ikke ønsker at ordinere AK-medicin efter den nye

doseringsstruktur, kan du vinge af i ‘Benyt alle doseringsmuligheder’. Herefter kan du ordinere

uden om Startperiode/Ugeskema og lave din egen dosering, ligesom ved alle andre lægemidler.

Husk at tjekke doseringsgentagelsen!

MERE OM KONTROLDATOER

Sundhedsdatastyrelsen/FMK skriver:

I forbindelse med AK-håndtering de�neres ‘næste kontrol’ som: en angivelse af, hvornår lægen

ønsker den fremadrettede dosering af AK-behandlingen fastlagt igen, oftest ud fra resultatet af en

blodprøve (INR).

I forbindelse med AK-behandling er det ønskeligt at kende dato for den seneste og den næste

planlagte kontrol. Disse datoer kan efterfølgende ses i tilknytning til AK-ordinationen på FMK.

Det er som udgangspunkt kun den AK ansvarlige læge, der skal opdatere kontroldatoerne, og de er

kun til orientering for øvrige parter. Ansvaret for AK-behandlingen – herunder at kontrollen

udføres, ligger hos den AK-ansvarlige læge/ambulatorie.

I forbindelse med indlæggelser kan den udskrivende læge opdatere den kommende kontroldato,

selv om udskrivende læge ikke fremover er patientens AK ansvarlige læge. Udskrivende læges

ændring af kontroldatoen kan ikke anvendes som kommunikation til den AK ansvarlige læge om, at

revurderingen skal ske på et andet tidspunkt end det tidligere planlagte – men skal kun ses som

orientering af andre, der anvender FMK. Beskeden om, at AK ansvarlig læge skal foretage en

kontrol/revurdering, skal ske via epikrise eller anden direkte kommunikation. FMK viser ingen data

om hvem, der er den AK ansvarlige læge, dette kan evt. journalføres andet steds.

http://brugernet.cgmnet.dk/wp-content/uploads/2021/06/kontroldatoer1.png



