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Nämnden för folkhälsa och primärvård 2014-01-22 VLL 972-2013
i Umeåregionen

Motion nr 16-2013 av Liv Granbom (M). Erbjuda lämpliga patienter kostnadsfria 
"Waran maskiner" (CoaguChek)

Motionären föreslår att Västerbottens läns landsting ska utreda kostnader och konse-
kvenser för införandet av kostnadsfri portabel provtagningsutrustning för PK-mätning 
i hemmet. 

Blodproppsförebyggande läkemedel av typen vitamin K-antagonister (AK-läkemedel) 
minskar blodets koagulationsbenägenhet och används för att förebygga blodproppar. 
Det vanligaste läkemedlet i detta sammanhang är warfarin med handelsnamnet 
Waran. Behandling med AK-läkemedel kräver noggrann uppföljning eftersom för hög 
dos påtagligt ökar risken för blödning och för låg dos ökar risken för blodpropp. Upp-
följningen sker idag genom täta blodprovskontroller på hälsocentraler, provmottag-
ningar eller klinikmottagningar. Inom Västerbottens läns landsting finns omkring 4500 
waranpatienter. 

Västerbottens län är glesbefolkat och de patienter i länet som har långa avstånd till 
sjukvård erbjuds i vissa fall ett annat läkemedel, Pradaxa, som strokeförebyggande 
medel vid förmaksflimmer och behöver därmed inte mäta sina PK-värden lika ofta.

Kerstin Nilsson (C) har i en motion till landstingsfullmäktige som behandlades den 18 
juni 2013 föreslagit att Västerbottens läns landsting upprättar en handlingsplan för att 
möjliggöra ökad egenvård/egenmätning för personer med kroniska sjukdomar. 
Nämnderna för folkhälsa och primärvård yttrade sig över motionen och bedömde att 
medborgaren gagnas av att en handlingsplan tas fram. Landstingsfullmäktige biföll 
motionen och konstaterade att Västerbottens läns landsting har i landstingsplanen 
2012-2015 uttalat att man vill utveckla och stötta patienten i att ta ett ökat 
egenansvar för sin hälsa. Landstinget har tillsammans med kommunerna i länet tagit 
fram rutiner för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som 
egenvård. Det är den behandlande legitimerade yrkesutövaren inom hälso- och 
sjukvården som ska bedöma om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som 
egenvård. Rutiner finns för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan 
utföras som egenvård men det finns anledning att kartlägga området egenvård i 
syfte att klarlägga var och hur den fortsatta utvecklingen av egenvården kan stärkas.

Med hänvisning till vad som anförts ovan föreslås landstingsstyrelsen föreslå 
landstingsfullmäktige fatta följande beslut:

- Motionen anses besvarad.




