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Sammanfattning:  
                                           Ett stort antal patienter behandlas med warfarin som förebyggande 

mot blodpropp. Läkemedlet kräver regelbunden blodprovstagning 
där INR- värdet mäts för att kunna anpassa dosen individuellt så 
länge behandling pågår. Indikationen kan till exempel vara 
förmaksflimmer, mekanisk hjärtklaff eller tromboembolism. 
Warfarin är ett känt problemläkemedel där interaktionsrisken med 
andra läkemedel är stor och andra faktorer såsom kost och 
livsstilsförändringar kan påverka dess effekt. Syftet med 
litteraturstudien var att beskriva patienters behov av information 
vid warfarinbehandling. Studien baseras på 12 vetenskapliga 
artiklar. Resultatet visar att patienter behöver tydlig information 
om biverkningar som kan uppstå, interaktionsrisk med andra 
läkemedel och naturläkemedel samt hur kosten och alkoholen 
påverkar warfarinbehandlingen. Information behövs om vikten av 
följsamhet vid behandling och vart man bör vända sig vid frågor 
och problem. Resultatet visar också att vid bristande följsamhet, 
högre ålder och kommunikationssvårigheter behövs extra resurser 
för information. Tydligt och individuellt anpassat 
informationsmaterial på patientens hemspråk, med större text och 
bilder i bör användas vid behov. Uppföljning av informationen 
rekommenderas till alla för att behandlingen skall bli så säker som 
möjligt. Fortsatt forskning behövs om kostens, hälsokostens och 
alkoholens inverkan på warfarin. Fler kvalitativa studier 
efterfrågas för att kunna utveckla och förbättra 
patientinformationen. 
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Abstract:  

Many patients are treated with warfarin as prevention for blood 
thrombus. The Warfarin treatment implies regular blood samples 
where the INR value is measured in order to be able to adjust the 
dose individually during the treatment. Indications for the 
treatment could be atrial fibrillation, mechanical heart valve or 
thrombus embolism. Warfarin is known as a problematic drug with 
risk of interaction to other drugs. Factors like diet and changes in 
lifestyle may also influence the effect of warfarin. The aim of this 
literature review was to describe the information needs of 
warfarin-treated patients. The literature review is based on 12 
scientific articles. The result shows that patients need clear 
information about possible side-effects, the risk of interactions 
with other drugs and herbal drugs, as well as how the diet and 
alcohol influence the effect of the warfarin-treatment. Information 
is needed about the importance of compliance and where to go 
when questions and problems arise. The result also shows that 
patients with low compliance, high age and communication 
problems need more information. Clear and individually adjusted 
information in patients’ native language, large text and illustrations 
should be used when needed. Follow-up of given information is 
recommended in order to make the treatment more safe. Further 
research is needed regarding the impact of diet, herbal drugs and 
alcohol on warfarin. More qualitative studies are also needed in 
purpose to develop and improve patient information. 
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Inledning   

 
Användandet av det blodförtunnande läkemedlet warfarin har ökat sedan initieringen och 
indikationerna har vidgats (Lindh, Holm, Dahl, Alfredsson & Rane, 2008; Läkemedelsnytt, 
2008). Uppskattningsvis behandlas omkring 140 000 patienter i Sverige med warfarin, men 
enligt Socialstyrelsen (2008) finns det patientgrupper som är underbehandlade. Warfarin blev 
godkänt som läkemedel i Sverige januari 1964 (Läkemedelsverket, 2009). Eftersom det är en 
vanlig medicin möter sjuksköterskan behandlade patienter både inom öppen och slutenvården.  
 
Warfarin är ett läkemedel som anses medföra problem då förändringar i allmäntillstånd, annan 
medicinering och födointag kan påverka dess effekt (Läkemedelskommittén i Halland, 2009). 
Warfarin ger ett effektivt skydd mot tromboser men innebär stora risker för komplikationer 
och biverkningar (Lindh et al. 2008). Den vanligaste biverkningen är blödning med ibland 
dödlig utgång. I Sverige och i övriga världen är warfarin det läkemedel som orsakar flest 
biverkningar som leder till döden och då oftast blödningar i hjärna eller mag- och tarmkanal. 
Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) kriterier definieras blödning som allvarlig 
läkemedelsbiverkan då patienter behöver sjukhusinläggning eller förlängd sjukhusvistelse 
eller leder till bestående men eller död. Därför är det viktigt för läkare som förskriver warfarin 
till patienter att väga nytta mot risk.  
 

Bakgrund 

 

Läkemedelsfakta 

 
Warfarin verkar genom att blockera de K-vitaminberoende koagulationsfaktorerna i levern. 
Verkningsmekanismen sker bland annat genom att hämma bildningen av Faktor II, VII, IX 
samt X (Blombäck, 2006). På så sätt blir blodet mer tunnflytande och risken att drabbas av 
blodproppar minskar. Koagulationsprocessen är avancerad och är inte helt klarlagd. Warfarin 
tillhör gruppen Anti Vitamin K (AVK) – läkemedel. I Sverige är det nästan enbart läkemedlet 
Waran® som används och det är vanligt även i övriga länder. Marcoumar® och Marevan® är 
exempel på andra AVK läkemedel som också används (Läkemedelskommittén i Halland, 
2009; Blombäck, 2006). 
 
Vid warfarinbehandling mäts behandlingsintensiteten genom att regelbundet genom blodprov 
mäta protrombinkomplex (Pk) där värdet anges i INR = International Normalized Ratio. Det 
är ett värde som används internationellt och som har en kontrollerande verksamhet som 
benämns: External Quality Assurance in Laboratory medicine In Sweden (EQUALIS) 
(Sahlgrenska, 2007; Blombäck, 2006). Värdet är jämförbart då patienter tar sitt blodprov i 
andra länder. INR-värdet räknas ut genom att dividera koagulationstiden hos patient med 
koagulationstiden för referensplasma. Normalvärdet för obehandlade patienter är 1,0 och det 
terapeutiska intervallet 2-3 är det vanligaste vid behandling (FASS, 2009). Det innebär att 
man förlänger koagulationen 2-3 gånger och då är risken för blödning större vid ett högre 
INR-värde. Även andra terapeutiska intervall kan användas såsom ett högre intervall 2,5-3,5 
vid till exempel mekanisk mitralklaffprotes eller ett lägre intervall 1,8-2,4 vid ökad 
blödningsrisk. Under hela behandlingstiden krävs regelbunden provtagning för att kontrollera 
att INR-värdet ligger inom det optimala intervallet.  
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Waran® finns i olika styrkor och i Sverige används 2,5 mg (FASS, 2009). Tabletten är blå för 
att minska risken för förväxling med andra läkemedel. Även Marevan®, som är warfarin utan 
färg finns att tillgå på licens då allergi mot det blå färgämnet indigokarmin kan uppstå. 
Symtom på sådan allergi kan vara utslag med klåda. Känsligheten för warfarin varierar mellan 
olika individer och därför måste dosen ställas in för varje enskild patient. Mellan 1-4 tabletter 
per dag är den vanligaste doseringen men en variation mellan mindre än 0,5 upp till 10 
tabletter per dag förekommer. Orsaken beror framförallt på förmågan att metabolisera 
warfarin vilket i sin tur har genetiska orsaker. Andra läkemedel kan interagera med warfarin 
(Läkemedelskommittén i Halland, 2009; Sahlgrenska, 2007). Dosbehovet brukar minska i takt 
med stigande ålder (Sahlgrenska, 2007). Om patienter missar att ta dosen kan den tas inom 12 
timmar, om mer än 12 timmar förflutit brukar patienter få rådet att ta 1,5 ordinerad dos vid 
nästa dostillfälle (Nycomed, 2009). Full effekt av läkemedlet nås inte förrän ett par dagar efter 
insättning och efter påbörjad behandling tas blodprov ett par gånger i veckan vilket sedan 
glesas ut då en underhållsdos används. Efter en tid brukar provtagningsintervall ske med 4-8 
veckors intervall beroende på lokala vårdprogram. Om effekten av warfarin behöver 
reverseras på grund av blödning eller akut operativt ingrepp kan antidoten vitamin K1 
användas som motgift i form av preparatnamnet Konakion® (Sahlgrenska, 2007; Bergqvist, 
2004). Det kan ges intravenöst eller oralt och neutraliserar warfarineffekten. Vid planerad 
operation sätts vanligen warfarin ut några dagar före och vid behov används ersättning i form 
av lågmolekylärt heparin. 
 
 

Vanliga indikationer och kontraindikationer 

 
Den vanligaste indikationen för warfarin är förmaksflimmer, som står för ca 60 % av 
användningen och är vanligast hos män (Läkemedelsnytt, 2008). Förmaksflimmer drabbar 
mest äldre och den största gruppen är över 65 år. Riktlinjerna för behandling vid 
förmaksflimmer är warfarinbehandling om minst en riskfaktor också finns (Lindh et al. 2008; 
Socialstyrelsen, 2008). Risken för komplikationer måste dock alltid beaktas för framförallt 
äldre patienter vid insättandet av warfarin. Vid förmaksflimmer är risken för stroke kraftigt 
ökad speciellt om det finns andra riskfaktorer som hypertoni, diabetes, hjärtsvikt, ålder över 
70 år eller tidigare genomgången stroke (Socialstyrelsen, 2008). Behandling med warfarin 
minskar risken för stroke med 65 % jämfört med att inte behandla alls. Socialstyrelsen skriver 
att fler patienter med förmaksflimmer borde warfarinbehandlas med anledning av nationella 
riktlinjer och att Sverige har en åldrande befolkning.  
 
Mekaniska hjärtklaffar är en annan indikation för warfarinbehandling. Mitralis - klaffen 
mellan vänster förmak och kammare samt aortaklaffar är de vanligaste mekaniska klaffarna 
(Persson & Stagmo, 2008). Klaffarna är dock trombogena och kräver livslång antikoagulantia 
behandling med noggrann uppföljning. Ett högre terapeutiskt intervall INR 2,5-3,5 
rekommenderas för patienter med mekanisk mitralklaff eller dubbelklaffprotes (FASS, 2009; 
Sahlgrenska, 2007). 
 
Venös tromboembolism såsom lungembolier och djupa ventromboser behandlas vanligen med 
warfarin under en begränsad tid oftast tre månader till ett år beroende på utbredning och 
förstagångs- eller återinsjuknande (Sahlgrenska, 2007). Ungefär 90 % av alla lungembolier 
kommer från tromboser i benen. Vid medfödda koagulationsdefekter kan warfarinbehandling 
behövas utan tidsbegränsning. 
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Warfarin kan även användas hos hemodialyspatienter som skydd mot tromboser i grafter och i 
olika katetrar. På grund av den ökade blödningsrisken generellt hos dessa patienter 
rekommenderas ett lägre terapeutiskt intervall INR 1,5-2,0 (Elliot, Zimmerman & Holden, 
2007). Högre behandlingsintensitet har visat sig fördubbla blödningstendensen. 
 
Kontraindikationer till oral antikoagulantiabehandling är bland annat graviditet, allvarlig 
hypertension, leversvikt, balansproblem och spridd malignitet (Sahlgrenska, 2007; Bergqvist, 
2004). Det finns även tillstånd där försiktighet rekommenderas såsom vid alkoholism, 
njursvikt, till äldre som har svårt att följa behandlingen, demens och då patienter har svårt att 
få i sig tillräckligt med föda.  
 

Interaktioner, Biverkningar och Kost 

 
Warfarin toppar varje år listan i Sverige för rapporterade allvarliga biverkningar 
(Läkemedelsverket, 2009). Blödning är en allvarlig biverkan som kan uppstå under 
warfarinbehandling (Jönsson, Jacobsson, Andersson & Hägg, 2006). Även sjuksköterskor har 
numera möjlighet att direkt rapportera biverkning till läkemedelsverket. Uppskattningsvis 
beror ca 10 % av alla inläggningar på medicinklinik på läkemedelsbiverkan och det är ännu 
vanligare bland de äldre. Det är därför viktigt att sjuksköterskor har kännedom om och är 
uppmärksamma på eventuella biverkningar och komplikationer som kan uppstå. 
Socialstyrelsen (2008) skriver att risken för allvarlig blödning är ca 1,5 % per år hos personer 
i 70 års åldern. Risken för blödning ökar med stigande ålder.  
 
Även lindrigare biverkningar av warfarin kan förekomma såsom diarré, håravfall, 
slemhinneblödningar, hematom och förhöjda leverenzymer (FASS, 2009). 
Risken för allvarliga blödningar kan fördubblas om patienten samtidigt behandlas med 
läkemedel som förstärker effekten av warfarin (Lindh et al. 2008). Förskrivare ska här vara 
medvetna om att de flesta läkemedel påverkar upptaget av warfarin (Läkemedelskommittén i 
Halland, 2009). 
 
Ett stort antal läkemedel interagerar med warfarin och det är svårt att förutse effekten hos den 
enskilda patienten (FASS, 2009; Läkemedelskommittén i Halland, 2009; Sahlgrenska, 2007). 
Därför rekommenderas tätare provtagning vid in- och utsättande samt dosändring av andra 
läkemedel. Antibiotika, olika smärtlindrande läkemedel, steroider samt antiepileptika är 
exempel på interagerande läkemedel. Naturläkemedel kan också interagera med warfarin. 
Johannesört, ginseng och grönt te har visat på minskad warfarineffekt i motsats till 
tranbärsjuice och vitlöksextrakt som visat på ökad effekt. En bra grundregel är att förutsätta 
att alla slags läkemedel och naturläkemedel kan interagera med warfarin (Sahlgrenska, 2007). 
En längre tids överkonsumtion av alkohol ger ökad känslighet för warfarin och ett ökat INR. 
Starksprit tillsammans med warfarin kan ge ökad risk för blödningar i ventrikel och esofagus, 
men vin eller öl vid måltid är tillåtet. 
 
Kostintaget av K-vitamin hos warfarinbehandlade patienter har betydelse eftersom vitamin K 
i större mängder kan minska effekten av warfarin (Livsmedelsverket, 2009). Att K-vitamin 
tillförs är viktigt för blodets förmåga att koagulera och för att få en stabilare behandlingseffekt 
av warfarin (Nycomed, 2009; Sahlgrenska, 2007). Dessa patienter ges ibland rådet att 
begränsa konsumtionen av mat som innehåller rikligt med K vitamin (Livsmedelsverket, 
2009). Mycket K-vitamin finns bland annat i gröna grönsaker såsom broccoli, grönkål, sallad 
och spenat. Men även rapsolja, majonnäs och vitkål är exempel på K-vitaminrik föda. 
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Livsmedelsverket har utarbetat en tabell för mängden K-vitamin i livsmedel. Den finns att 
läsa på livsmedelsverkets hemsida. Vid förändrade kostvanor som till exempel övergång till 
vegetarisk kost eller det motsatta vid mycket lågt K-vitaminintag kan behandlingseffekten av 
warfarin förändras (FASS, 2009). Exempel på patienter med lågt K-vitaminintag är de som 
lider av aptitlöshet eller bantar (Nycomed, 2009). Även vid diarré och kräkningar eller annan 
malabsorbtion kan absorptionen av läkemedlet vara störd (FASS, 2009). Försiktighet med 
tätare provtagning krävs då grundförutsättningarna hos patienter förändras 
(Läkemedelskommittén i Halland, 2009). 
 

Patientinformation 

 
Information skall ges när patienten startar warfarinbehandling (Cranwell-Bruce, 2007). Vid 
nyinsättning erhåller patienten en Waranbricka som ska bäras runt halsen samt en 
informationsbroschyr (Nycomed, 2009). 
 
I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska beskrivs hantering av läkemedel och 
att sjuksköterskan ska kunna motverka komplikationer vid behandling (Socialstyrelsen, 2005). 
Sjuksköterskan skall ge patienten information, försäkra sig om att patienten har förstått 
informationen samt kunna bedöma om ytterligare information krävs även om inte patienten 
uttrycker det själv. I enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] § 2 (SFS 1982:763) skall 
individuellt anpassad information ges till patienten avseende sjukdom och behandling.  
 
En studie bland äldre visar att de kan ha svårt att komma ihåg all information och att de 
efterfrågar lättförståelig information (Moen, Bohm, Tillenius, Antonov & Ring, 2009). Denna 
studie visar också att äldre personer med många läkemedel känner sig osäkra på hur dessa 
interagerar med varandra och om läkarna är medvetna om varandras ordinationer. 
 
I en studie av Gordon, Smith och Dillon (2007) beskriver deltagarna sitt missnöje med den 
information som de fått angående sin läkemedelsbehandling. De saknar kunskap om varför de 
behandlas, biverkningar och är omedvetna om interaktionsrisker. De känner oro då de inte har 
tillräckliga kunskaper. Studien visar även att sjukvårdspersonal ofta inte har förmågan att ge 
patienter den information som behövs vid start av behandling. 
 

Syfte 

 
Syftet var att beskriva patienters behov av information vid warfarinbehandling. 
 

Metod 

 
Studien har genomförts som en litteraturstudie baserad på 12 vetenskapliga artiklar. 
Litteraturstudien som metod utgick från Friberg (2006) och innebär att beskriva, analysera 
och sammanställa kunskapen inom ett område.  
 
 
 
 



 5 

Datainsamling 

 
Artiklar till litteraturstudien söktes i databaserna Cinahl, PubMed och Science Direct. Initialt 
gjordes sökningar med ordet warfarin utan begränsningar, sedan kombinerades ordet med 
utbildning och patient samt information och patient. För att begränsa sökningen ytterligare 
bestämdes att inklusionskriterierna skulle passa syftet och vara: 
 

♦ skrivna på engelska 
♦ vetenskapliga och ha ett abstract 
♦ studier gjorda med inriktning på warfarinbehandling och vara relaterade till 

patientinformation och/eller utbildning 

I Cinahl begränsades sökningen till att innefatta vetenskaplig artikel och vara publicerad från 
år 2003 och framåt. Olika kombinationer av fritextsökord användes. En ämnesordsökning 
gjordes också i Cinahl i kombination med fritextordet warfarin. Flera dubbletter hittades. 
Sökningen redovisas i Tabell 1. 
 
I PubMed användes ingen tidsbegränsning i sökningen. En kombination av fritextsökord 
utfördes på grund av många sökträffar samt även en sökning via MESH ämnesordssökning 
med fritextordet warfarin. 
Många dubbletter återfanns. Sökningen redovisas i Tabell 1. 
 
I Science Direct begränsades sökningen genom att artikeln skulle var publicerad år 2003 eller 
senare. Sökningen begränsades genom val av tidsskriftsartikel. En kombination av 
fritextsökord genomfördes och en dubblett hittades. Sökningen redovisas i Tabell 1. 
 
Exklusionskriterier var: 
        ♦ review artiklar samt artiklar inriktade på rent medicinska fakta 
        ♦ artiklar som inte riktade sig mot information till eller utbildning av patient 
        ♦ artiklar som handlade om interaktion till specifikt läkemedel eller kirurgiskt ingrepp  
 
I Tabell 2 nedan redovisas i vilken databas och under vilka sökord respektive reultatartikel har 
hittats. 
 
Titeln på samtliga artiklar lästes igenom och abstrakten till de artiklar där titeln verkade 
relevant genomlästes och utifrån dessa valdes 21 artiklar ut till Urval 1. Dessa artiklar lästes i 
sin helhet och utav dessa valdes nio bort. Två av dessa artiklar var mer generellt inriktade på 
patientinformation angående olika typer av läkemedel. En artikel var specifikt inriktad på 
frivillig rapportering vid felaktig läkemedelshantering och en fokuserade på val av 
behandling. Övriga artiklar riktade sig inte specifikt till patientinformation utan var mer 
medicinskt inriktade. Till urval 2 blev 12 stycken artiklar kvar till resultanalysen. Två artiklar 
var kvalitativa och tio var kvantitativa. 
 
Utav de 12 valda artiklarna var sju från Nordamerika, tre från Europa, en från Australien och 
en från Asien. Sex av artiklarna skrevs ut i fulltext och övriga sex beställdes via 
högskolebiblioteket Halmstad. 
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För att få fram den vetenskapliga kvalitetsgraden granskades artiklarna enligt Friberg (2006) 
och kvalitetsgraden graderades därefter från grad I (högre kvalitet) till grad III (lägre kvalitet). 
Graden av vetenskaplig kvalitet redovisas i artikelöversikten, Tabell 3 i Bilaga I. 
 
 
 
Tabell 1. Sökhistoria                                                                                                 
 

Databas Datum Sökord Antal träffar Genomlästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 
Valda 
artiklar 

 
Cinahl 
 
 

 
090223 

Warfarin 
AND 
Education 
AND Patient 

 
30 

 
17 

 
9 

 
5 

 
Cinahl 
 
 

 
090223 

Warfarin 
AND 
Information 
AND Patient 

 
24 

 
15 

 
2(*2) 

 
0(*2) 

 
Cinahl 

 
090428 

(MH ”Patient 
Education”) 
AND 
Warfarin 

 
22 

 
0 

 
0(*4) 

 
0(*4) 

 
PubMed 
 
 

 
090302 

Warfarin 
AND 
Education 
AND 
Information 
AND Patient 

 
35 

 
7 

 
6(*4) 

 
6(*4) 
 
 

 
PubMed 

 
090428 

“Patient 
Education as 
Topic”[Mesh] 
AND 
Warfarin 

 
94 
 

 
4 

 
0(*9) 

 
0(*9) 

Science 
Direct 
 
 

 
090302 

Warfarin 
AND 
Education 

 
632  

 
12 

 
4(*1) 

 
1(*1) 

                                                                                                            
                                                                                                                    (*) = dubbletter 
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I Tabellen nedan redovisas i vilken databas och under vilka sökord respektive resultatartikel 
har hittats. 
 
 
Tabell 2. 
 

Databas Sökord Författare till  
resultatartiklarna 

Cinahl Warfarin 
Education 
Patient 

Cheah & Martens 
Dennis et al. 
Hu et al. 
Mazor et al. 
Wilson et al. 

PubMed Warfarin  
Education 
Information 
Patient 

Bajorek et al. 
Dantas et al. 
Jank et al. 
Tang et al. 
Taylor et al. 
Wyness 

Science Direct Warfarin  
Education 

Lip et al. 

 
 
Databearbetning 

 
De 12 vetenskapliga artiklar som valdes ut lästes ett flertal gånger för att få en större 
förståelse för innehållet. Varje artikel fick ett nummer för att underlätta vidare analys. En 
sammanställning av artiklarnas syfte, metod och urval samt slutsats utfördes efter en mall och 
presenteras i Tabell 3 i Bilaga I. Resultatet bearbetades och analyserades avseende skillnader 
och likheter i artiklarna samt utefter syftet som fokuserar på behovet av information till 
patienter som behandlas med warfarin. Efter analys kategoriserades artiklarnas resultat enligt 
följande:  
 
– hur informationen ges 

– vilken information behövs 

– informationshinder 

 
 

Resultat 

 
Tio av de tolv studerade artiklarna hade studerat patienters kunskap om warfarinbehandling 
och beskrev patienters kunskapsbrister (Jank, Bertsche, Herzog & Haefeli, 2007; Lip, Agnelli, 
Thach, Knight, Rost & Tangeler, 2007; Mazor, Baril, Dugan, Spencer, Burgwinkle & 
Gurwitz, 2007; Hu, Chow, Dao, Erret & Keith, 2006; Dantas, Thompson, Manson, Tracy & 
Upshur, 2004; Cheah & Martens, 2003; Tang, Lai, Lee, Wong, Cheng & Chan, 2003; Wilson, 
Racine, Tekieli & Williams, 2003; Taylor, Ramsay, Tan, Gabbay & Cohen, 1994; Wyness, 
1990). Bajorek, Ogle, Duguid, Shenfield och Krass (2007) föreslår olika sätt att förbättra 
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informationen till warfarinbehandlade patienter och Dennis, Ripley, Planas och Beach (2008) 
har undersökt hur och vilken information som ges angående K-vitamin i kosten. Speciellt 
saknades information om kost- och läkemedelsinteraktioner samt hur det påverkade 
behandlingen (Jank et al. 2007; Lip et al. 2007; Hu et al. 2006; Cheah & Martens, 2003; Tang 
et al. 2003; Taylor et al. 1994; Wyness, 1990). Okunskapen ledde till att patienter kände oro 
då warfarinbehandling sattes in och hade en önskan om att få veta mer om innebörden av 
behandlingen samt risker och biverkningar. 
 

Hur informationen ges 

 
Insättning av warfarin skedde ofta på sjukhus i den akuta sjukdomssituationen då också 
patienter var utsatta för en hög psykisk stress och det kunde vara svårt att uppfatta 
informationen som gavs (Bajorek et al. 2007; Hu et al. 2006; Dantas et al. 2004). I en av 
studierna där deltagarna nyligen hade genomgått hjärtklaffoperation diskuterades svårigheten 
med att nå fram med information vid läkemedelsstart (Hu et al. 2006).  
 
Det var önskvärt att det i journalen dokumenterades att patienten informerats och kunnat delta 
i beslutet samt även på vilka grunder behandlingen inletts (Bajorek et al. 2007; Dantas et al. 
2004). Hänsyn skulle tas till patientens fysiska, psykiska och sociala status och inte minst till 
patientens ålder. Patienter upplevde brister i informationen vid utskrivningstillfället (Bajorek 
et al. 2007; Hu et al. 2006; Dantas et al. 2004; Cheah & Martens, 2003). Fyra av studierna 
menade att mer ansträngningar borde ha skett för att ge patienter som är nyinsatta på warfarin 
tillräcklig information (Jank et al. 2008; Mazor et al. 2007; Taylor et al. 1994: Wyness, 1990).  
  
Majoriteten blev vid insättandet av warfarin muntligen informerade av läkare (Tang et al. 
2003; Taylor et al. 1994; Wyness, 1990), men även sjuksköterskor och apotekare gav 
patientinformation. Sjuksköterskor hade en viktig uppgift i att kontrollera och informera 
patienter när de upptäckte brister i kunskap (Cheah & Martens, 2003). Det var viktigt för att 
undvika komplikationer. Fyra av studierna visade på vikten av att läkare, sjuksköterskor och 
apotekare hjälps åt i utbildningen av patienter för att informationen skall bli så komplett som 
möjligt (Bajorek et al. 2007; Cheah & Martens, 2003; Wilson et al. 2003; Wyness, 1990). 
 

“I need motivation. I need to know that…it is 

                                         worthwhile doing, because if I’ve got any 

                                        doubts I might stop it entirely.” [Patient] 

                                         (Bajorek et al. 2007. sid. 176.)    
 

Wyness (1990) menade att patienter vid informationen bör få möjlighet att ställa individuella 
frågor då varje individ har olika problem och behov utifrån sin livssituation. Ett exempel 
kunde vara kvinnor i fertil ålder. Två studier visade också att det var viktigt att informationen 
inte skrämmer upp patienter utan att få dem att förstå innebörden av medicineringen samt 
känna igen symtom på biverkningar (Mazor et al. 2007; Dantas et al. 2004).  
 
En informationsbroschyr brukade delas ut vid initieringen av warfarin och kunskaperna hos 
de som läst och förstått den var högre (Tang et al. 2003; Wilson et al. 2003). Mazor, et al. 
(2007) visade i sin studie goda resultat där patienten vid informationstillfället fick titta på ett 
inspelat samtal via dator eller video mellan läkare och patient där information gavs, medan 
information via video inte ökade patienters kunskapsnivå i en annan studie (Hu et al. 2006).  
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Upprepad information visade sig uppskattad och gav en högre kunskapsnivå (Mazor et al. 
2007; Taylor et al. 1994). I flera studier poängteras vikten av uppföljning av informationen på 
antikoagulationsmottagningar eller i öppenvården, även till patienter som behandlats en längre 
tid (Jank et al. 2008; Bajorek et al. 2007; Mazor et al. 2007; Hu et al. 2006; Cheah & Martens, 
2003; Tang et al. 2003). Patienter hade själva en önskan om att få bli ordentligt informerade.  

 

Vilken information behövs  

 
Sjukvårdspersonal som ansvarade för patienter skulle se till att de hade tillräckliga kunskaper 
genom att informera så att warfarinbehandlingen skulle bli så säker som möjligt (Lip et al. 
2006). Studier visade att patienter för att känna sig trygga önskade sig mer information om 
warfarinbehandlingen och vad det innebär att leva med blodförtunnande medicinering 
(Bajorek et al. 2007; Taylor et al. 1994). Patienter behövde informeras om nyttan, risker för 
biverkningar och interaktioner.  
Många trodde att endast läkemedel på recept interagerar och att det därför skulle vara ofarligt 
att ta receptfria läkemedel såsom antiinflammatoriska där interaktionsrisken är hög och många 
blödningsincidenter rapporterats (Bajorek et al. 2007). Patienter behövde informeras om vilka 
övriga receptfria läkemedel som inte bör användas tillsammans med warfarin (Wyness, 1990).  
 
Tang, et al. (2003) beskrev att patienter behöver ha kunskap om att hälsokostpreparat kan vara 
en interagerande faktor. De behövde också ha kännedom om namnet på den aktiva substansen 
för att kunna ta reda på om interaktionsvarning föreligger (Jank et al. 2008). Studien påpekade 
också att viktig information kan missas om inte patienter meddelar andra vårdgivare till 
exempel annan läkare eller tandläkare om att de behandlas med warfarin. I en studie framkom 
att majoriteten av patienterna meddelar andra vårdgivare om warfarin (Wyness, 1990).  
Däremot visade en annan att mer än hälften inte tänker på att övriga vårdgivare behöver bli 
informerade (Cheah & Martens, 2003).  
 
Taylor, et al. (1994) menade att även om patienter var medvetna om interaktionsrisk så tänker 
inte alla på att även dosändringar utav andra läkemedel kan påverka effekten av warfarin. 
Cheah och Martens (2003) visade att mellan 10-25 % av alla blödningsepisoder beror på 
läkemedelsinteraktioner med warfarin. Det var viktigt att patienter var uppmärksamma vid 
förskrivning av annat läkemedel eller andra förändringar i livsstil. 
 

” Is this new tablet alright with my war- 

farin?” is a valuable question that they 

should always ask. [Nurse] 

.                                            (Bajorek et al. 2007. sid. 178) 
 

Studier visade att patienter inte hade kunskap om riskerna med under- respektive över- 
antikoagulation (Lip et al. 2006). Mazor, et al. (2007) samt Cheah och Martens (2003) 
beskrev att patienter skulle vara väl informerade så att de känner igen och är observanta på 
symtom som näsblödning, blod i urin eller avföring, blodiga upphostningar, oförklarliga 
blåmärken eller blödning som inte vill upphöra. Det var viktigt att patienter visste vart de 
skulle vända sig om symtom uppstår, vilket inte alla var medvetna om (Cheah & Martens, 
2003).  
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Det visade sig i fyra av studierna att patienter inte hade tillräckliga kunskaper om kostens 
betydelse i samband med warfarinbehandling (Jank et al. 2008; Hu et al. 2006; Cheah & 
Martens, 2003; Wyness, 1990). Kunskap behövdes om vilka effekter som kan ses i INR- 
värden vid höga respektive låga intag av K-vitamin i livsmedel. Det saknades information om 
K-vitamininnehåll i livsmedel som används av människor från andra kulturer och som ofta har 
en annan matkultur än i det land som de vistas i. Missuppfattningar fanns hos patienter då en 
del trodde att warfarin är en K-vitamintablett (Cheah & Martens, 2003). 
 
I en av studierna kunde drygt hälften av patienterna uppge livsmedel med högt K-
vitamininnehåll som spenat, broccoli och ärtor (Cheah & Martens, 2003). Då warfarin 
blockerar koagulationsfaktorer som är beroende av K-vitamin är det viktigt att patienter är 
informerade om vilka livsmedel som innehåller K-vitamin och med denna kunskap kunna inta 
en allsidig kost. Sjuksköterskor var ofta de som informerade patienter om K-vitamininnehåll i 
livsmedel (Dennis et al. 2008). Denna studie visade att majoriteten av sjuksköterskorna själva 
kunde uppge livsmedel med högt K-vitamininnehåll såsom kål, sallad och brysselkål och även 
grönsaker med lågt K-vitamininnehåll som rädisor, majs och lök. I tre av studierna gav 
personal ofta patienter rådet att försöka inta ett så jämnt dagligt intag av K-vitamin som 
möjligt i kosten då det visat sig att INR-värdet varierar mer vid ett ojämnt intag eller lågt intag 
av K-vitamin (Dennis et al. 2008; Jank et al. 2008; Cheah & Martens, 2003). Detta kunde 
upplevas som förvirrande för de som ätit warfarin under en längre tid då personal förr gav 
rådet att undvika K-vitaminrik föda (Jank et al. 2008). 
 

“Instructing patients to strive for ”consistency” 

      in dietary vitamin K intake is a common practice.” 

                                      (Dennis et al. 2008. sid 75.) 
 
I flera av studierna visade det sig ofta nödvändigt med uppföljande information om kostens 
betydelse i samband med warfarinbehandling (Dennis et al. 2008; Bajorek et al. 2007; Wilson 
et al. 2003). Informationen kunde då ges muntligen och följas upp med skriftlig information 
(Dennis et al. 2008). I två av studierna gavs rådet att patienter bör informeras om att INR kan 
förändras vid gastroenterit och även vid alkoholintag (Cheah & Martens, 2003; Taylor et al. 
1994). Trots att information hade givits visste inte hälften av patienterna hur mycket alkohol 
som var tillåtet att förtära och många förnekade att det påverkar antikoagulationsbehandlingen 
(Lip et al. 2007; Taylor et al. 1994). 
          
De flesta visste att warfarin skall tas vid ungefär samma tidpunkt varje kväll men information 
behövdes om vad man skall göra vid missad dos (Tang et al. 2003). Det fanns patienter som 
inte tyckte att det gjorde så mycket om de glömt bort medicinen (Mazor et al. 2007). Wilson, 
et al. (2003) påtalade vikten av att undervisa patienter så att de kunde ta ett eget ansvar. Det 
var främst de yngre som missade att ta blodprov på utsatt tid (Lip et al. 2007). Användningen 
av någon form av påminnelse till exempel en dosett eller att ta medicinen vid en viss daglig 
aktivitet upplevdes som en god hjälp att komma ihåg (Dantas et al. 2004).  
 

Informationshinder 

 
Vid ett riskfyllt beteende, till exempel att inte följa dosordinationer och provtagningar var 
riskerna större för allvarliga incidenter som kunde bli livshotande (Mazor et al. 2007). 
Följsamhet med provtagningar och intag av warfarin gjorde behandlingen säkrare (Hu et al. 
2006; Wilson et al. 2003; Wyness, 1990). Taylor, et al. (1994) studie visade på att bara 
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ungefär hälften av patienterna kunde identifiera symtom som ofta associeras till 
komplikationer beroende på problem med följsamheten.   
I flera av studierna visade det sig att äldre patienter framförallt de över 65 år hade sämre 
kunskap om warfarinbehandlingen än de yngre (Jank et al. 2008; Hu et al. 2006; Lip et al. 
2006; Dantas et al. 2004; Tang et al. 2003; Cheah & Martens, 2003; Wilson et al. 2003). I två 
av studierna menade man att högre ålder i sig var en orsak till kunskapsbristen (Bajorek et al. 
2007; Hu et al. 2006). Hos en stor andel äldre var indikationen förmaksflimmer där risken för 
stroke är kraftigt ökad (Lip et al. 2006; Dantas et al. 2004; Tang et al. 2003), men många 
trodde att medicinen var för hjärtrytmen. De som hade ätit warfarin under en längre tid visade 
större kunskaper än de som nyss startat. En studie visade att mycket omsorg bör läggas i 
informationen till de äldre patienterna där ofta ställningstagande behövde tas till om patienter 
behövde assistans i hemmet (Bajorek et al. 2007).    
                                         
                      ”In the elderly, you are still going to have a proportion who, 

   regardless of education and good GPs, because of what they have to 

  do themselves, are not going to be capable…you could educate them 

   until you are blue in the face and they still wouldn’t be able to see the 

  difference between a purple and a green tablet. If warfarin is the best 

   thing for that selected few, then perhaps they need community help for 

                     administration.” [Hospital pharmacist]. 

.                    (Bajorek et al. 2007. sid. 177) 
 
Ofta var det sjuksköterskor som hjälpte patienter i hemmet med mediciner och provtagning 
(Jank et al. 2008; Cheah & Martens, 2003), de skulle uppmärksamma den enskilde patientens 
situation och behov av information. 
De äldre hade ofta flera andra mediciner samt andra sjukdomar som kunde utgöra en särskild 
risk (Jank et al. 2008; Cheah & Martens, 2003). Tydligt informationsmaterial borde användas 
och viktigt var uppföljning av informationen då äldre i högre utsträckning drabbades av 
komplikationer och biverkningar av warfarinbehandlingen (Cheah & Martens, 2003).  
Att tänka på i informationen till de äldre var att (Jank et al. 2008; Cheah & Martens, 2003): 
 

♦ Ha gott om tid 
♦ Ställa motfrågor 
♦ Informera om det viktigaste 
♦ Ge patienten skriftligt eller annat lämpligt informationsmaterial 

 
Även patienter med nedsatt hörsel kunde ha svårt att ta till sig information och skulle verifiera 
att de förstått given information menade Cheah och Martens (2003). 
 
Läs- och skrivsvårigheter var en anledning till att inte kunna läsa och förstå den skrivna 
informationen menade två av studierna (Tang et al. 2003; Wilson et al. 2003), de hade större 
kunskapsbrister om interaktioner, kostens betydelse och kännedom om biverkningar. Mer tid 
och resurser behövdes för att kunna ge strukturerad och tydlig information, bilder kunde med 
fördel användas. Det var extra viktigt med uppföljning och att informationen gavs i en lugn 
miljö gärna av sjuksköterska. Wilson, et al. (2003) menade att de som arbetade kring 
patienten: läkare, sjuksköterskor, apotekare hade ett gemensamt ansvar att individuellt 
anpassa informationen.  
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Patienter som inte talade det inhemska språket hade behov av specifikt informationsmaterial 
(Hu et al. 2006; Wilson et al. 2003). Kulturella skillnader i levnadssätt och religion såsom 
annorlunda kost eller vanor fanns att ta hänsyn till vid informationen.  

 
Diskussion 

 

Metoddiskussion 

 
Avsikten var från början att beskriva vilken kunskap patienter behöver vid 
warfarinbehandling samt vilken kunskap som krävs av sjuksköterskor och hur denna 
information bäst kan ges till patienter. Sökningar gjordes initialt i olika databaser med 
warfarin utan begränsningar, vilket gav många träffar. Ambitionen var även att beskriva hur 
hälsokostpreparat påverkar warfarin men vid de sökningarna hittades endast reviewartiklar 
eller artiklar som var helt medicinskt inriktade.  
 
Syftet med litteraturstudien ansågs då för brett och syftet bestämdes därefter till att beskriva 
patienters behov av information vid warfarinbehandling. Val av syfte var viktigt för att välja 
rätt sökord i databaserna. Därefter kombinerades huvudsökordet warfarin med education och 
patient samt information och patient. Sökningar genomfördes i Cinahl, PubMed och Science 
Direct eftersom dessa databaser innehåller artiklar inom ämnesområdena omvårdnad och 
medicin. I Science Direct kunde endast två sökord kombineras, därav många träffar. Under 
arbetets gång gjordes även en ämnesordssökning i Cinahl och PubMed. Vid den initiala 
sökningen utan begränsningar hittades två artiklar från 1990-talet som stämde väl med syftet. 
Dessa två artiklar föll utanför våra inklusionskriterier men då några av resultatartiklarna 
refererar till dessa kan de vara av betydelse, därför beslutades att inte ha någon 
årtalsbegränsning i PubMed. Vid sökningarna i övriga databaser begränsades tidsintervallet 
till 2003 och framåt för att få aktuell forskning i ämnet. Flera av artiklarna återkom i flera 
sökningar och olika databaser vilket kan ses som en styrka, dubbletterna redovisas i 
sökhistorian Tabell 1.  
 
Vid första urvalet lästes de abstrakt igenom som identifierades genom artiklarnas titlar, det 
kan ses som en svaghet då det innebär att artiklar av intresse kan ha missats. 21 artiklar gick 
vidare till urval 1. Granskning av dessa artiklar resulterade i 12 artiklar som användes i 
resultatet, tabell 2 visar från vilken databas respektive artikel är hämtad. Endast två av 
resultatartiklarna i litteraturstudien var kvalitativa. Det har varit svårt att finna kvalitativa 
vetenskapliga studier som beskriver patienters behov av information vid warfarinbehandling, 
det hade varit önskvärt med fler då de beskriver deltagarnas upplevelser, erfarenheter och 
behov. Att övervägande del var kvantitativa var inget medvetet val. Användandet av Fribergs 
(2006) frågor för att granska vetenskapliga studiers kvalitet vid litteraturöversikt som metod 
uppfattades som ett bra hjälpmedel. Samtliga 12 artiklar genomlästes ett flertal gånger. 
 
En styrka i litteraturstudien kan vara att artiklarna härstammar från flera världsdelar, sju från 
Nordamerika, tre från Europa, en från Asien och en från Australien och att likvärdiga resultat 
återkommer i flera av studierna. 
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Resultatdiskussion 

 
Den vetenskapliga kvaliteten i de utvalda artiklarna har granskats enligt Friberg (2006) 
granskningsfrågor vid kvalitativa respektive kvantitativa studier. Artiklarna graderades som I, 
II eller III där grad I innebär högsta vetenskapliga kvalitet och grad III sämre kvalitet. Sex av 
artiklarna bedömdes ha grad I och sex grad II. Artiklarna som bedömdes ha lägre vetenskaplig 
kvalitet hade brister i metodbeskrivningen men resultaten stämde väl med övriga studier. I 
den kvalitativa studien som bedömdes till grad II hade deltagarna med warfarinbehandling 
rekryterats genom flygblad och personalen genom mail. En av de kvantitativa artiklarna som 
bedömdes har något sämre kvalitet hade stort bortfall, vilket till viss del kunde förklaras av att 
endast en per klinik fick delta. En annan hade stort bortfall som orsakades bland annat av att 
informationsmaterialet skickades via post och ibland fanns inte korrekt adress eller så saknade 
deltagarna video. Alla artiklar hade beskrivit problemområdet och bedömdes ha ett bra och 
tydligt syfte. Två av artiklarna förde ett etiskt resonemang, fyra av studierna var godkända av 
etiska nämnder och två var godkända genom universitet.  
 

 

Vilka är kunskapsbristerna och hur kan informationen förbättras 

 
Resultatet beskrev kunskapsbrister och behovet av information hos patienter som 
warfarinbehandlas. I flera av studierna framkom att patienter upplevde att de inte hade fått 
tillräcklig information om varför de fått läkemedlet warfarin ordinerat (Bajorek et al. 2007; 
Hu et al. 2006; Dantas et al. 2004). Tang, et al. (2003) beskrev att ungefär hälften av 
patienterna visste varför de ordinerats läkemedlet men hade inte stor möjlighet att påverka 
beslutet att sätta in läkemedlet trots att patienternas delaktighet bör eftersträvas. Hu, et al. 
(2006) visar att patienter som fått insatt warfarin efter en hjärtklaffoperation vid 
uppföljningen 3-6 månader efter utskrivning från sjukhus hade haft svårt att ta till sig 
informationen i det akuta läget. Den psykosociala stressen som i det här fallet öppen 
hjärtkirurgi ger verkar inte vara idealisk för patientinformation. Samtidigt måste information 
ges vid behandlingsstart för att undvika incidenter och missförstånd efter utskrivning. En 
möjlig förklaring till att informationen upplevdes som bristfällig kan vara att den inte gavs 
enligt sjukhusets rekommendationer eller att kommunikationen mellan informatör och patient 
inte upplevdes som bra (Taylor et al. 1994). Här menade man att informationen med fördel 
kunde utföras av sjuksköterska som kan ha lättare för att följa upp och att ge kontinuerlig 
information. Andra faktorer som också kan påverka patienters upplevelse av otillräcklig 
information är sjukdomen i sig och dess innebörd samt att mycket information ges vid ett och 
samma tillfälle. I resultatet förordades användandet av checklista för att komma ihåg vilken 
information som givits. Vid informationstillfället måste alltid övervägas vilken information 
som är aktuell och relevant till den enskilda patienten. 
 
Om patienter upplevde läkemedelsbehandlingen som något bra och kände att de kunde följa 
ordinationer och eventuellt göra nödvändiga förändringar avseende livsstilen är det större 
sannolikhet att antikoagulationsbehandlingen ”lyckas” (Burns, 2009). Med 
livsstilsförändringar kan menas ändringar i kosthållning men också till exempel motionsvanor 
och rökning. I dagens livsstil ingår ofta längre eller kortare resor och att resa utomlands är i 
regel inget hinder efter det akuta sjukdomsskedet då INR-värdet kan tas på resmålet och 
rapporteras hem per telefon (Sahlgrenska, 2007).  
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I resultatet framgår att uppföljning av informationen är viktig (Jank et al. 2008; Bajorek et al. 
2007; Mazor et al. 2007; Hu et al. 2006; Cheah & Martens, 2003; Tang et al. 2003). Men det 
framkommer inte när och hur ofta uppföljning bör ske. Riktlinjer saknas och varje klinik som 
vårdar warfarinpatienter bör ha rutiner för uppföljning av information. Sjuksköterskans roll är 
central kring läkemedelshantering och mycket utav arbetet går ut på att hantera läkemedel 
(Läkemedelsnytt, 2008). Att patienten får rätt behandling och följs upp efter en tid är ett sätt 
att kvalitetssäkra behandlingen. Sjuksköterskan bör vid uppföljning fråga patienter om 
eventuella problem, hur behandlingen upplevs och uppmärksamma eventuella biverkningar.  
Sjukhus bör också ha goda och säkra rutiner vid utskrivningstillfället så att rätt vårdgivare får 
information om nya patienter och att ett informationsbesök kan planeras in.  
 
Då resultatet i majoriteten av studierna visar på att kunskapsbristerna är stora och behovet av 
information är stort tolkas det som att problemet är globalt då studierna är gjorda i flera olika 
världsdelar (Jank et al. 2007; Lip et al. 2007; Hu et al. 2006; Dantas et al. 2004; Cheah & 
Martens, 2003; Tang et al. 2003; Wilson et al. 2003; Taylor et al. 1994; Wyness, 1990). Ett 
utbyte av informationsmaterial via nätverk kunde vara en hjälp då patienter härstammar från 
andra länder och kulturer. Till exempel kan inspelat informationsmaterial och broschyrer på 
olika språk eller information om kulturspecifika livsmedel användas i patientinformationen. 
Att inte fler och mer heltäckande informationsmaterial finns kan tyckas anmärkningsvärt då 
läkemedlet funnits sedan 1960-talet och informationsbehovet är stort. Eftersom användningen 
av warfarin ökar behövs även utbredd information till patienters anhöriga och omgivning 
(Bajorek et al. 2007). Får anhöriga den information de behöver? Informationsbroschyrer 
skulle kanske finnas även till dem? I Bajoreks studie (2007) gavs förslaget att få ut 
information genom TV-reklam för att få bort missförstånd och felaktiga uppfattningar.  
 
Många av studierna undersökte vilken kunskap patienter har om läkemedelsinteraktioner och 
kom fram till att behovet av information är stort (Jank et al. 2008; Bajorek et al. 2007; Lip et 
al. 2007; Tang et al. 2003; Taylor et al. 1994; Wyness, 1990). En bidragande orsak är 
troligtvis att det fanns kunskapsluckor hos personal som informerade patienter (Taylor et al. 
1994). Detta kan leda till att patienter inte får den information de borde ha för att kunna vara 
observanta då interaktionsrisk finns.  
I informationsbroschyren till patienter som ofta används vid behandlingsstart i Sverige är det 
endast vissa smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel som är utskrivet med namn 
avseende interaktionsrisk (Nycomed, 2009). Dock påtalas vikten av att kontakta ansvarig 
vårdgivare vid all läkemedelsförändring. Denna information kan sannolikt behöva upprepas 
med jämna mellanrum till patienter så att den inte glöms bort. En komplett information om 
läkemedelsinteraktioner kan vara svår att uppnå då ofta nya preparat kommer ut på 
marknaden och att det finns synonyma preparat. Därför är det alltid viktigt att patienter 
berättar om sin warfarinbehandling vid besök hos andra vårdgivare och lär sig att ta ansvar för 
att nytt INR-prov tas vid läkemedelsförändringar (Läkemedelskommittén i Halland, 2009; 
Sahlgrenska, 2007).  
 
Endast i Tang, et al. (2003) studie tas riskerna med hälsokostpreparat upp. Här framgår dock 
bara att hälsokostpreparat kan interagera med warfarin och uppfattningen blir att okunskapen 
är stor angående hälsokostpreparatens betydelse. Hälsokostpreparat kan både öka och minska 
effekten av läkemedlet (Läkemedelskommittén i Halland, 2009; Holbrook et al. 2005) och det 
är viktigt att ansvarig behandlare görs uppmärksam vid förändring, gärna av patienten själv. 
Här eftersträvas god patientutbildning då hälsokostpreparat har blivit populära under senare år 
(Cranwell-Bruce, 2007). Även i Kina där många använder sig av medicinska oljor saknade 
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patienter som behandlas med warfarin kunskap om hur det påverkar behandlingen (Tang et al. 
2003).  
 
När warfarinbehandling initierades använde många sig av kostanamnes vid första 
informationstillfället men det dokumenterades inte och följdes inte upp (Dennis et al. 2008). 
Det saknas dock konkreta råd om vilken mat som innehåller rikligt med K-vitamin i studierna 
som granskats. Två av studierna angav dock ett antal K-vitaminrika livsmedel (Dennis et al. 
2008; Cheah & Martens, 2003). Rådet i informationsbroschyren till patienter är att äta en 
allsidig kost (Nycomed, 2009), vilket verkar vara det vedertagna, i motsats till förr då 
patienter ofta fick rådet att helt undvika grönsaker. Resultatet av denna litteraturstudie 
påvisade också vikten av allsidig kost, att genom kunskap om vilka grönsaker som innehåller 
K-vitamin ha ett någorlunda jämnt intag. I Nycomeds broschyr (2009) framgår inte alls vilka 
typer av grönsaker/livsmedel som innehåller höga respektive låga halter av K-vitamin, endast 
att ”vissa av grönsakerna” gör det. Även i Sahlgrenskas vårdprogram rekommenderas att 
patienterna skall äta en allsidig kost och att K-vitamin bör ingå i kosten varje dag 
(Sahlgrenska, 2007).  
 
En studie undersökte om det fanns kulturell specifik information angående kosten med tanke 
på olika mattraditioner, men det saknades (Wilson et al. 2003). Det behövs lättförståelig 
information om hur patienter ska agera gällande K-vitamininnehåll i kosten, med fördel både 
skriftlig och muntlig. Olika traditioner kan spela in. Ramadan är till exempel en tradition där 
kostintaget drastiskt förändras under en viss period varje år. Ett annat exempel är den ökade 
konsumtionen av jordgubbar under midsommarfirandet i Sverige.  
 
På senare år har den antikoagulerande effekten hos vissa livsmedel börjat uppmärksammas 
(Naemura, Mitani, Ijiri, Tamura, Okimura & Yamamoto, 2005). Forskning har visat att frukt 
och bär som innehåller antioxidanter kan påverka koagulationen. Jordgubbar har i försök visat 
sig ha en signifikant antitrombotisk effekt genom påverkan på trombocyterna. En 
”antitrombotisk diet” kan ha en skyddande verkan mot blodproppar, men mer forskning 
behövs kring vad en sådan typ av diet har för effekt tillsammans med warfarinbehandling. 
Detta kan bli viktig kunskap att använda i patientinformationen i framtiden. 
 
På många Svenska sjukhus finns mottagningar där sjuksköterskor sköter information och 
dosering hos patienter som warfarinbehandlas, så kallade antikoagulationsmottagningar, (AK-
mottagningar). Dessa sjuksköterskor har specifik kunskap och utbildning inom området och 
ansvarar för uppföljningen av patienter efter utskrivning från sjukhus. Hit kan patienter ringa 
och ställa frågor om sin behandling. Även i primärvården sköts många warfarinbehandlade 
patienter av distriktsläkare och sjuksköterskor.  
 
 

Anpassad information till patienter med informationshinder 

 
God följsamhet gjorde warfarinbehandlingen säkrare och välinformerade patienter hade bättre 
följsamhet (Burns, 2009; Hu et al. 2006). För att patienter ska kunna kontrollera sitt beteende 
kan teorin om ”planned behavior” vara användbar (Burns, 2009). Det går ut på att patienter 
stöttas till att få en positiv attityd och inställning till sin behandling. De skall vara mycket 
välinformerade om hur verkningssättet är samt risker och varför de själva har fått warfarin 
insatt. Här tas hänsyn till vilken attityd som finns, värderingar kopplade till beteende och hur 
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patienten uppfattar att han eller hon kan kontrollera sitt beteende. Patienter samt gärna 
anhöriga, god vän eller vårdpersonal som är tänkt att ge uppbackning och stöd utbildas.  
Depression kan vara ett tillstånd där följsamheten är låg och patienter kan känna sig 
omotiverade till behandlingen. Där kan teorin om ”planned behavior” vara till god hjälp. 
I tre av studierna framgick att patienter behövde information om riskerna med låga respektive 
höga INR- värden (Mazor et al. 2007; Tang et al. 2003; Taylor et al. 1994).  
En möjlig förklaring till utebliven följsamhet kan hos en del patienter vara att man fann 
provtagningsrutinerna besvärliga och att det upplevdes dyrt samt att det var svårt att ta sig till 
och från laboratoriet (Dantas et al. 2004). Här behöver patienter undervisas till att ta ett ökat 
eget ansvar för sin livsföring och medicinering. En liten grupp patienter hade själva råkat ut 
för komplikationer och efter det blivit mer noggranna i sin läkemedelshantering. Det finns 
patienter som utbildas i att själv sköta provtagning via egen mätare samt justera warfarindosen 
utefter INR-värdet. 
 
Informationen till de äldre behövde vara anpassad till deras behov då kunskapsbristen verkade 
öka med stigande ålder (Hu et al. 2006; Cheah & Martens, 2003; Tang et al. 2003; Wilson et 
al. 2003). Hos många äldre patienter som redan hade många läkemedel kunde warfarin 
upplevas som ytterligare en börda avseende regelbunden provtagning, kostintag, 
alkoholrestriktioner samt oro för biverkningar och interaktioner (Dantas et al. 2004).  
 
Äldre patienter var oftare de som i större utsträckning råkade ut för blödningskomlikationer i 
samband med warfarinbehandling (Tang et al. 2003).  
Här kan sjuksköterskan vara en viktig resurs för att utbilda patienter så behandlingen kan 
göras säkrare. Sjuksköterskan bör ha en betydande roll, samt informera behandlande läkare 
om förändring i patientens tillstånd skulle uppkomma under tiden.  
 
När informationen upprepas kan den med fördel ges i samband med ett hembesök där även 
anhöriga kan vara närvarande (Bajorek et al. 2006). Sjuksköterskor menar att ansträngningar 
behöver göras för att förenkla informationen till de äldre. ”Onödig” information bör lämnas 
därhän, det kan till exempel röra sig om noggrann instruktion om rutiner kring 
läkemedelsadministrering och provtagning om ändå sjuksköterskan ansvarar för densamma. 
Men för de äldre som anses klara av sin läkemedelshantering själv bör patienter stöttas mer 
för att få en aktiv roll. 
 
Resultatet visade också att patienter med språksvårigheter inte kan tillgodogöra sig skriven 
eller given information på samma sätt som de som talar det inhemska språket (Wilson et al. 
2003). Personal måste använda sig av lämpligt informationsmaterial. I studien som var gjord i 
USA visade det sig att mer än hälften av deltagarna inte kunde läsa informationen som de fått. 
Här visas också att en lägre grad av utbildningsnivå och socioekonomisk status kunde vara en 
anledning till att patienterna hade en lägre kunskapsnivå om warfarinbehandlingen (Hu et al. 
2003; Wilson et al. 2003). Med tanke på att det finns många människor från olika kulturer 
även i Sverige behöver informationen ges utifrån individuella behov. 
 
Det kan vara en utmaning för sjukvårdspersonal att informera patienter som inte är 
svensktalande eller har stora svårigheter att förstå språket. Det kan röra sig om patienter som 
kommer från olika delar av världen och där till exempel matkulturen är annorlunda. Vid 
språksvårigheter bör tolkhjälp anlitas vid behov och gärna mer än en gång. En hjälp kan vara 
att använda sig av läkemedelsinformationen som finns på 15 olika språk utöver svenska på 
Nycomeds hemsida (Nycomed, 2009).  
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Konklusion  

 
Litteraturstudien visar att behovet av information till patienter som behandlas med warfarin är 
stort. Att inte följa dosordinationer och provtagningar är ett riskfyllt beteende. Välinformerade 
patienter tar ett större ansvar för sin warfarinbehandling. Vid insättningstillfället behövs 
information om anledningen till varför warfarin bör användas som antikoagulation. Patienter 
behöver information om verkningssätt, läkemedelsinteraktioner, kostens betydelse, risker för 
biverkningar och komplikationer som kan uppstå. Information behövs om riskerna med låga 
samt höga INR-värden och vad som bör göras vid missad dos. Patienter bör instrueras i att 
använda hjälpmedel till att komma ihåg såsom dosett eller att ta medicinen rutinmässigt i 
samband med annan aktivitet. 
 
Till de äldre patienterna kan det behövas mer tid till informationen då de kan ha svårare att ta 
till sig och förstå information. Riskerna för komplikationer och biverkningar är större hos de 
äldre patienterna, därför behöver många patienter hjälp i hemmet med provtagning och 
administrering. 
Till patienter med särskilda behov såsom läs- och skrivsvårigheter samt språksvårigheter kan 
individuellt anpassad information behövas. Informationsmaterial på patientens hemspråk ska 
användas vid behov.  
 
Uppföljning av information rekommenderas till alla patienter för att uppnå en säker 
behandling. Information behövs om vart man ska vända sig vid frågor och problem samt att 
andra vårdgivare ska informeras om att warfarin används. Läkare, sjuksköterskor och 
apotekare bör samarbeta i informationen till patienter så att den blir så komplett som möjligt. 
 

Implikation 

 
Sjuksköterskor på vårdavdelningar bör komplettera och upprepa läkarnas information vid 
behandlingsstart samtidigt som broschyr och Waranbricka lämnas ut. Uppföljning av 
informationen till patienter vid warfarinbehandling är viktig, informationen ska vara 
individuellt anpassad men ett informationsprogram skulle kunna ge stöd till informatören. 
Resultaten från denna studie kan ligga till grund för att utveckla frågor att kunna använda vid 
informationstillfällen. Det måste också finnas tid för patienterna att kunna få ställa frågor.  
Sjuksköterskor på antikoagulationsmottagningar är speciellt lämpade att ansvara för 
uppföljning men även sjuksköterskor ute i primärvården som ofta känner patienterna har ett 
stort ansvar och är en resurs.  
 
Lämpligt informationsmaterial bör tillhandahållas i högre utsträckning särskilt till de patienter 
där särskilda behov finns och tolkhjälp kan användas vid misstanke om att informationen inte 
förståtts. Personal bör ges resurser till att få tid för patientinformation för att säkerställa 
patienters behov av information så att behandlingen kan bli säkrare. 
 
Det behövs forskning där patienters kunskap med nuvarande informationskutym jämförs med 
studier där den uppföljande informationen varit individuellt anpassad. Fler studier behövs om 
patientinformation angående hälsokostens/kostens och alkoholens inverkan tillsammans med 
warfarin. Fler kvalitativa studier är också önskvärt där patienter med egna ord beskriver hur 
de uppfattat den information som givits dem.
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läkemedelsinteraktioner samt vikten 
av regelbundet K-vitaminintag och 
att ge individuellt anpassad 
information. 
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Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig  
kvalitet 

2004 
Kanada 

Dantas, G. 
C., 
Thompson, 
B. V., 
Manson, J. 
A., Tracy, 
C. S., & 
Upshur, R. 
EG. 

Patients′ 
perspectives on 
taking warfarin: 
qualitative study 
in family 
practice 

Att undersöka 
individers 
upplevelser av 
långvarig 
warfarinbehandling 
för förmaksflimmer, 
uppskatta i vilken 
utsträckning 
läkaridentifierade 
hinder 
överensstämmer med 
patientens 
uppfattning. 

Kvalitativ studie (n=24), en 
begreppsanalys. Inklusionskriterier var 
warfarin minst 6 mån, engelsktalande 
och inte påverkade av annan sjukdom. 
Genomfördes på en vårdcentral, 21 
deltog. Intervjuades semistrukturerat 
om sina upplevelser med warfarin i 
relation till beslutstagande, kunskap 
och utbildning, påverkan på det 
dagliga livet och 
patienttillfredsställelse. Intervjuerna 
skedde på kliniken eller i patientens 
hem.  

Majoriteten uppgav att läkaren tagit 
beslutet att starta 
warfarinbehandlingen utan eller med 
mycket liten påverkan från 
patienten. Äldre >75 år, visade lägre 
kunskapsnivå än de yngre. 
Deltagarna tyckte att informationen 
hade varit minimal eller 
ofullständig. En fjärdedel upplevde 
att behandlingen påverkade det 
dagliga livet. Viktigt att ge 
information utan att skrämma 
patienten. 

Grad 
I 

2008 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dennis, V. 
C., Ripley, 
T. L., 
Planas, L. 
G., & 
Beach, P. 

Dietary vitamin 
K in oral 
anticoagulation 
patients: 
clinician 
practices and 
knowledge in 
outpatient 
settings 

Att få information 
om hur dietanamnes 
förvärvas från 
patienter med 
warfarinbehandling, 
kategorisera 
nuvarande 
utbildningsmaterial 
angående kosten 
samt få insikt i vilka 
faktorer hos patienter 
som kan innebära 
särskilda 
instruktioner. 

En kvantitativ (n=838), webbaserad 
undersökning. Slumpmässigt utvalda 
certifierade medlemmar från 
antikoagulationsprogram kontaktades 
via mail. Endast en per klinik fick 
delta. 122 deltog, främst var det 
sjuksköterskor och apotekare från 
större antikoagulationskliniker. 
Frågorna gällde indikation för 
behandling, vilka som gav utbildning 
och skötte kontrollen, patienternas 
dietanamnes, metoder och material för 
utbildning, vilka instruktioner som 
gavs och om dietist var inblandad. 
Deltagarna fick även klassificera K-
vitamininnehållet i 20 olika grönsaker. 

74 % uppgav att de tog dietanamnes 
men främst verbalt, endast 52 % 
frågade patienten vid 
uppföljningssamtal. Alla gav 
patienterna rådet att hålla en jämn 
K-vitaminnivå. Alla erbjöd 
utbildning om K-vitaminrik mat när 
patienten startade behandling med 
warfarin,  
99 % gav skriftlig information. 
Vid läs- och skrivsvårigheter behövs 
särskild information. 

Grad 
II 
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Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2006 
Kanada 
 
 

Hu, A., 
Chow, C-
M., Dao, D., 
Erret, L., & 
Keith, M. 

Factors 
influencing 
patient 
knowledge of 
Warfarin therapy 
after mechanical 
heart valve 
replacement 

Att undersöka 
faktorer som kan 
påverka patienters 
kunskaper om 
warfarin. 

En kvantitativ studie (n=120). Alla 
patienter som opererades mellan maj 
2003 till juni 2004 erbjöds att delta, 
100 av dessa fullföljde studien. 20 
frågor som skulle besvaras sant eller 
falskt ställdes per telefon 3-6 
månader efter hjärtoperation. 
Frågorna undersökte patienternas 
kunskap om warfarin.  

61 % av deltagarna hade inte 
tillräcklig kunskap om warfarin, det 
var brist på kunskap relaterad till K-
vitamininnehåll i mat. Ökande ålder 
associerades negativt till kunskapen. 
Den psykosociala stressen som öppen 
hjärtkirurgi innebär är inte idealisk 
för patientutbildning men patienten 
måste ha en grundläggande 
information före utskrivning. 
Utbildningsprogram eller rådgivning 
behövs efter utskrivning. 
 

Grad 
I 

2007 
Tyskland 
 
 

Jank, S., 
Bertsche, T., 
Herzog, W., 
& Haefali, 
W. E. 

Patient 
knowledge on 
oral 
anticoagulants: 
results of a 
questionnaire 
survey in 
Germany and 
comparison with 
the literature 

Att genom ett fråge-
formulär undersöka 
patienters kunskap 
om phenprocourmon, 
identifiera 
demografiska 
faktorer som 
associeras med dålig 
kunskap om 
läkemedlet för att 
kunna fånga upp de 
patienter som 
behöver information. 
 

En kvantitativ studie (n=71), 59 
deltog. Deltagarna rekryterades från 
fyra internmedicinska avdelningar, 
inklusionskriterier var recept på 
läkemedlet och kognitiv förmåga att 
delta. Ett frågeformulär besvarades 
som utformats om läkemedlets 
mekanism, interaktioner och 
sidoeffekter.   

Hälften av patienterna hade inte 
tillräcklig kunskap om läkemedlet. 
Frånsett namnet på den aktiva 
substansen var det främst kunskap 
om interaktioner som saknades. Det 
fanns ingen direkt koppling mellan 
demografisk data och hög 
kunskapsnivå vilket försvårar 
identifikationen av de patienter som 
behöver information. 

Grad 
I 
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Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 
Italien 
 

Lip, G. Y. 
H., Agnelli, 
G., Thach, 
A. A., 
Knight, E., 
Rost, D., & 
Tangeler, M. 
J. D. 

Oral 
antikoagulation 
in atrial 
fibrillation: a 
pan-European 
survey 

Att få en bredare 
uppfattning om 
patienters upplevelse 
och förståelse för 
warfarinbehandling. 
Därför genomfördes 
en internationell 
undersökning på 
patienter med 
förmaksflimmer vilka 
behandlats med 
antivitaminK i minst 
ett år i sju europeiska 
länder. 
 

En kvantitativ studie (n=711), deltog 
patienter från 7 europeiska länder. 
108 från Frankrike, 102 från 
Tyskland, 101 från Italien, 100 från 
England, 100 från Norge, 100 från 
Spanien och 100 från Sverige. 
Inklusionskriterier var att patienten 
var orienterad. Olika urvalsmetoder i 
olika länder. Frågor ställdes om övrig 
medicinering, warfarinkunskap, 
provtagning och livsstilspåverkan. 

Många patienter behöver mer 
information om varför de behandlas 
med warfarin, om vilka konsekvenser 
behandlingen kan ge. Provtagning 
missas, doser måste justeras ofta 
speciellt till äldre. Många är 
omedvetna om risker med under- 
respektive överkoagulation. 67 % 
tyckte att läkemedlet påverkar den 
dagliga livsstilen. 

Grad 
II 

007 
USA 

Mazor, K. 
M., Baril, J., 
Dugan, E., 
Spencer, F., 
Burgwinkle, 
P., & 
Gurwitz, J. 
H. 

Patient education 
about 
anticoagulant 
medication: is 
narrative 
evidence or 
statistical 
evidence more 
effective? 

Att jämföra tre sätt 
att informera om 
antikoagulation- 
berättande, genom 
statistik samt vid 
kombination av båda. 
Informationen gällde 
patientkunskap, 
uppfattning och 
beteende runt 
antikoagulations-
behandling och 
kontroll. 

En randomiserad klinisk studie 
(n=600) i tre olika sätt att informera 
om säker warfarinanvändning. 317 
deltog i hela studien. Inklusions-
kriterier var engelsktalande, kognitiv 
förmåga, minst 3 mån behandling. 
Orsak till bortfallet var ibland att 
posten inte kunde lämnas och vissa 
hade inte video. Frågor ställdes om 
warfarinkunskapen, uppfattningar om 
warfarin, följsamhet till behandling. 
Vissa fick även information via video 
hemskickad vid alla tre 
utbildningssätten, fakta given genom 
berättande, genom fakta och 
sannolikhet given genom statistik 
eller kombination av berättande och 
statistisk. Fanns även 90 deltagare i 
en kontrollgrupp. 
 

Studien stödjer teorin att berättande 
information är mer effektiv för att ge 
utbildning om medicinsk säkerhet 
och användning jämfört med de som 
fick enbart statistisk information, 
dock var skillnaden inte signifikant. 
Information via video kan vara ett 
bra komplement. Viktigt att ge 
fortlöpande information. 

Grad 
II 
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Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2003 
Kina 

Tang, E. O., 
Lai, C., Lee, 
K.., Wong, 
R., Cheng, 
G., & Chan, 
T. 

Relationship 
between 
patients´ 
warfarin 
knowledge and 
anticoagulation 
control 

Att undersöka 
patienters kunskap 
om 
warfarinbehandling 
och hur den påverkar 
antikoagulations-
kontrollen. 

En kvantitativ studie (n=287). 
Patienter som besökte en klinik under 
8 veckor, 133 tackade nej, journaler 
hos 32 av patienterna saknades. 122 
fullföljde studien. Intervjuer 
genomfördes om patienters 
warfarinkunskap och följsamhet till 
behandling. Data insamlades om vem 
som gett information vid 
behandlingsstart, anledning till 
behandling, andra läkemedel och 
tidigare blödningskomplikationer. 

Som grupp var warfarinkunskapen 
låg, speciellt tydligt vid frågor om 
vilken effekt lågt respektive högt 
INR-värde har eller interaktion med 
andra läkemedel eller 
hälsokostpreparat. Äldre och patienter 
med läs- och skrivsvårigheter behöver 
mer information. 

Grad 
II 

1994 
England 
 
 

Taylor, F. 
C., Ramsay, 
G. T., 
Gabbay, J., 
& Cohen, H. 

Evaluation of 
patients 
knowledge about 
anticoagulant 
treatment 

Att undersöka vilken 
information patienter 
fått och utvärdera 
patienters kunskap 
om antikoagulations-
behandling. 

En kvantitativ studie (n=70). 50 
deltog. Inklusionskriterier; nyligen 
inskriven på 
antikoagulationskliniken. Ett 
frågeformulär om hur warfarin 
verkar, effekter av lågt respektive 
högt INR, vilka läkemedel som ska 
undvikas, vad göra om blödning eller 
blåmärke uppkommer och 
alkoholkonsumtion sammanställdes. 
Undersökningen gällde också vilken 
information patienterna fått och vem 
som givit den, därefter skickades 
frågeformulär in anonymt.  

34/50 uttryckte oro över att behandlas 
med antikoagulantia, 19 önskade mer 
medicinsk rådgivning. 46 visste att 
blodet tunnas men bara 27 kunde 
identifiera tre eller mer av sex effekter 
från en lista med 13 tillstånd. 41 
uppgav att de fått råd avseende 
alkohol men 19 trodde inte att alkohol 
påverkade 
antikoagulationsbehandlingen. 
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Publikationsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2003 
USA 
 

Wilson, F. 
L., Racine, 
E., Tekieli, 
V., & 
Williams, B. 

Literacy, 
readability and 
cultural barriers: 
critical factors to 
consider when 
educating older 
African 
Americans about 
anticoagulation 
therapy 

Att undersöka 
läsbarheten för äldre 
patienter och 
utvärdera deras 
läsförmåga samt 
beskriva vilken 
kulturell känslighet 
det skriftliga 
materialet har som 
används på en 
antikoagulationsklinik
. 

En kvantitativ studie (n=65) där 
deskriptiv design användes. 
Inklusionskriterier; afroamerikaner, 
>50 år, engelsktalande, kognitiv 
förmåga att delta. Ett formulär 
användes för att mäta patienternas 
läsförmåga, ett formulär för att 
undersöka patienternas läsförståelse. 
Ett tredje formulär utvecklades för att 
mäta warfarinkunskap, dess 
sidoeffekter och vilken mat som 
innehåller K-vitamin.  
Ingen bortfallsanalys beskriven. 
 

Med ökande ålder minskade 
läsförmågan. Det fanns ingen 
information som riktade sig speciellt 
till minoritetsgruppen afroamerikaner 
med deras preferenser gällande mat 
eller deras attityd till hälsobeteende 
och sjukdom. 

Grad 
I 

1990 
Kanada 

Wyness, M. 
A. 

Evaluation of an 
educational 
programme for 
patients taking 
warfarin 

Att utvärdera 
patienters kunskap 
om warfarin och 
tillfredsställelse efter 
genomgånget 
utbildningsprogram. 

Kvantitativ studie (n=23) där 
avdelningssköterskor utvecklade ett 
strukturerat utbildningsprogram där 
patienter fick individuell 
antikoagulationsutbildning. 20 
fullföljde studien. Inklusionskriterier 
var bl.a. engelsktalande, resväg <1h. 
Hypoteser; att patienterna har mer 
kunskap, är mer tillfredsställda, har 
mindre komplikationer och att INR-
värdet oftare är inom det terapeutiska 
området vid strukturerat 
utbildningsprogram. Intervjuer 
genomfördes före utskrivning samt 1 
och 3 månader efteråt. Fanns även en 
kontrollgrupp där 9/10 fullföljde. 

Studien visar att patienter förstår mer 
om säker behandling om de 
genomgått ett strukturerat 
utbildningsprogram före utskrivning 
från sjukhus. Studien pekar också på 
att sjuksköterskor är effektiva i 
läranderollen men att samarbete 
mellan sjuksköterskor, apotekare och 
läkare är önskvärt för att garantera 
lämplig information. 

Grad 
I 

 


