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Erfarenheter från diabetesvården 
 
Utvärdering är en del av lärandet. 
 
Dataprogram ska vara redskap för 
bättre kommunikation med våra 
patienter. Individualisering genom 
spegling. Bli sedd och se sig själv. 
Samla detaljer och följ 
informationen! 





Evaluation is educational ! 
 

Scientification of education. 
 

Learning during work! 
 

(ingen skola) 





Gratis-App om INR 
ACCP guidelines 



Om ACCP 
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2B = Weak recommendation, 
moderate-quality evidence 

 

Self-testing 
 
3.6. For patients treated with VKAs who are 
motivated and can demonstrate 
competency in self-management strategies, 
including the self-testing equipment, we 
suggest patient selfmanagement rather than 
usual outpatient INR monitoring (Grade 2B) 
.  
 



Attityd: 
Självmätningsmetoden  
liksom all utbildning har 
inget värde i sig utan ett  
värde för någon.  
 
Vem är någon? Vad 
frågar patienten? Hur 
följer vi informationen? 



-Dosnivån kan vara 
mer eller mindre 
riskfylld. 
-Varierande doser är 
riskfyllt. 
-Instabila INR är 
riskfyllt. 



AVK-vården 
utvecklas med 
åren. 
 
Vilken utveckling 
leder Coagucheck 
till? 



Warfarin mg/w eek in one clinic (60-70 years of age)

 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Date

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50

D
os

e



1.Proportion av INR inom terapimråde. 
2.TTR (Percent Time in Therapeutic Range) 
3.Andel patienter som haft INR>4 eller <1,5 
4.SD (Standarddeviation) 

Utveckling av metoder för 
att mäta kvalitet 



Skilj mellan  

 
beskrivning  

 
och  

 

förståelse   



Vi vet inte tillräckligt  
 
Hur tar vi då hem kunskap för att få veta mer? Vilka frågor ska vi 
ställa så att vi lättare kan fatta beslut?  
 

       Vad finns I fruktkorgen? 
 
 Om allt vi vet är att du spenderat 10 kronor på äpplen och 
apelsiner och att 1 apelsin kostar 2 kronor och 1 äpple kostar 1 
krona vet jag att du inte köpt 6 apelsiner eller 11 äpplen men  
jag vet inte om du köpt en apelsin och 8 äpplen eller 2 apelsiner 
och 6 äpplen och så vidare.  



Hur mycket hänsyn tar vi till  
 

”instabilitet” 

 och hur mycket till 

”dosnivå”? 

Är det fler dimensioner? 



 
The second strongly backed 
recommendation is to use a target INR 
value of 2.5, with a range of 2.0–3.0, 
when treating patients with vitamin K 
antagonists.  
 
In  general,  the  authors’  analysis  found  
little evidence to support higher or 
lower INR targets or ranges. 

Om ACCP igen 





Records for 42 451 patients, 3533 deaths, 
and 1.25 million INR measurements. 



TTR  högst omkring 2,5. 
Måste det vara >80%? 
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Ju lägre INR-värden desto stabilare 



Ju lägre INR-värden desto stabilare 



Ej fler utanför behandling 



Dossänkning ökar stabilitet 

Cafolla et al - European Journal of Haematology 89 (81--86) 



K-Vitamin ökar stabilitet 

Sconce BLOOD, 15 MARCH 2007  VOLUME 109, NUMBER 6 2419 



Egenmätning ökar stabilitet 



Bull´s eye 



Feedback loop - empowerment 
Kontroll av ändrad dos 

Kontroll vid interaktion 
Kontroll av kostförhållanden som ändras 

Kontroll vid långsam INR stegring 

Kontroll vid sjukdom, diarre, kräkningar. 
Kontroll vid missad dos 

Kontroll vid blödning 
Kontroll av eget intag av waran 

 – ger trygghet 
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Hemmätning ger 
bättre kontakt med 
vården där 
sjuksköterskan 
som samlar data 
har fått ett ännu 
mer stimulerande 
arbete med lyckliga 
balansmästare vi 
kallar patienter. 


