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En gång per år ska patientansvarig läkaren (PAL) ta ställning till om antikoagulantiabehandling ska 
fortgå för patienten, genom att fylla i ett konfirmeringsbrev som finns i Auricula. 
 
Konfirmeringen omfattar en översyn av behandlingsindikation, riskfaktorer och beslut om fortsatt 
behandling alternativt avslut av behandlingen. 
 
Verksamhetschefen ansvarar för att det finns en lokal rutin för kontroll av de löpande konfirmation- 
och komplikationslistorna. 
 
På varje enhets startsida i Auricula visas symbolen för PAL-brev när det är dags för konfirmering av en 
patients antikoagulantiabehandling (syns även på patientens doseringssida). Klicka på symbolen på 
startsidan för att komma till listan över patienter vars behandlingar ska konfirmeras.  
 
Ansvarig personal på AK-mott lämnar ut konfirmeringsbrev samt blanketten för riskfaktorer till 
ansvarig läkare.  
Läkaren fyller i konfirmeringsbrevet och blanketten för riskfaktorer och återlämnar den för registrering 
i Auricula. 
 
 
Bilden nedan visar Auriculas startsida, se ikoner för konfirmering av antikoagulantiabehandling och 
komplikationsregistreringar. 
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Instruktion - steg för steg 

 

Skriv ut konfirmeringsbrev 

 
1. Klicka på PAL-ikonen på startsidan 

2. Klicka på den övre patienten i listan 

3. Fyll i uppgifterna under rubriken Brev till PAL 

a. Välj person i rullistan Person som ska skriva ut och posta brev (avsändare, dig själv) 

b. Bocka ur rutan Till listan med patienter som ska konfirmeras (efter uppdatering) om 

den är ibockad 

c. Klicka på knappen Uppdatera (om det inte görs är Granska/skriv ut-knappen inaktiv) 

d. Klicka på knappen Granska/skriv ut och skriv därefter ut brevet 

e. Bocka i rutan Brev skickat till PAL 

f. Bocka i rutan Till listan med patienter som ska konfirmeras (efter uppdatering) om du 

efter uppdateringen vill återgå till listan över patienter som ska konfirmeras 

g. Klicka på knappen Uppdatera  

 

4. Fortsätt enligt ovan med resterande patienter som ligger i listan över okonfirmerade 

patienter. Om brevet är utskrivet så visas det i listan med ett Ja i kolumnen Utskrift. 

 

5. Lämna breven till ansvarig läkare 

 

Fyll i resultatet i Auricula 
När läkaren har återlämnat de ifyllda breven ska informationen fyllas i Auricula. 

6. Klicka på PAL-ikonen på startsidan (se bild på sid 1) 

7. Klicka på aktuell patient 

8. Fyll i uppgifterna under rubriken Konfirmation för fortsättning av perioden 

a. Om behandlingen ska fortsätta och ingen komplikation finns registrerad i läkarens svar 

kan man t ex skriva i fältet Kommentar till konfirmation: ”Behandling med ….. ska 

fortsätta enligt dr. xxx xxx 

b. Kontrollera att datum för nästa utvärdering är dagens datum ett år framåt, förutsatt 

att patienten ska fortsätta med behandlingen. 

c. Om aktuell behandling ska avslutas, görs det under Doseringsperiod i Auricula. 

Konfirmationen ska kommenteras och klarmarkeras med kommentar att 

behandlingen (Waran eller DOAK) avslutas samt att aktuell orsak anges. 

d. Bocka i rutan Kontakt med PAL avklarad/Klarmarkera 

När konfirmationen har klarmarkerats är det bra att samtidigt passa på att fylla i 

komplikationsregistrering, den kommer annars att dyka upp vid en annan tidpunkt varje år. 

 

Fyll i komplikationsregistrering i Auricula 

 
1. Klicka på symbolen ”blodsdroppe” på startsidan (se bild på sid 1) 

2. Lista visas över patienter som väntar på att komplikationsregistreras. Klicka på aktuell patient 
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3. Fyll i uppgifterna i fältet Komplikationsregistrering i enlighet med läkarens svar på 

konfirmeringsbrevet. 

4. Eventuella komplikationer av aktuell behandling ska dokumenteras både i COSMIC och i 

Auricula. 

5. Klarmarkera och Uppdatera 


