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Syfte
Underlätta hanteringen av Waranbehandlade patienter som ska vaccineras mot covid-19.

Vaccination mot Covid-19 hos Waran-behandlade patienter
För att underlätta hanteringen av Waran-patienter som ska vaccineras mot covid-19 har vi
sammanställt några praktiska råd baserad på de frågor vi har tagit emot på AK-mottagningarna
inom VGR den senaste tiden. Ni är alltid välkomna att höra av er till respektive AK-mottagning om
ni har ytterligare frågor eller funderingar. Se nedan för kontaktuppgifter.


Vaccination kan ske när PK-värdet är ≤ 2,8, det vill säga de absolut flesta patienter kan
vaccineras utan att Waran behöver pausas. AK-mottagningen behöver inte kontaktas.



Waran ska inte pausas eller sättas ut av läkaren på vårdcentralen utan all justering av Waran
bör ske via ordinarie AK-mottagning.



Vi rekommenderar att ta PK ca 5 dagar före den planerade vaccinationen så att man hinner
få svar i god tid för att vi på AK-mottagningen ska kunna göra justeringar om det behövs. Ta
kontakt med AK-mottagningen om PK > 2,8.



Tänk på att ni kan se PK-svaret i NPÖ så snart AK-mottagningen har hanterat provsvaret
och skapat ett nytt AK-brev. OBS! Kontrollera noga datumet så att det är det aktuella PKvärdet ni ser.



Glöm inte kompression efter vaccinationen: Vaccinatören bör trycka på instickstället i en
minut, därefter bör patienten trycka i 10 minuter.

Kontaktuppgifter till AK-mottagningarna inom VGR:
Östra sjukhuset: 031 - 343 59 54
NÄL: 010 - 435 48 32
SÄS: 033-616 45 09 eller 0320-77 91 64
Alingsås: 0322 – 22 70 06
Skövde: 0500 – 47 82 46
Kungälv: 0303 – 981 61
Falköping: 0515 – 874 28
Lidköping: 0510 – 856 86
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