
 

 

Kommissorium ”AK-udvalget”  
(godkendt af Det Regionale Lægemiddelråd på møde den 8. juni 2021) 
 

Formål 
Det Regionale Lægemiddelråd besluttede den 2. marts 2021, at der skal udarbejdes en regional 
retningslinje for styring af behandling med warfarin (Marevan®).  Baggrunden herfor er, at warfarin er 
et risikolægemiddel hvor klare, og ensartede arbejdsgange for medicineringen er væsentlig for 
patientsikkerheden. Hyppigt skiftende doseringer afhængigt af INR, og potentielt alvorlige 
konsekvenser ved over- og underdosering understreger vigtigheden af korrekt håndtering.  
Aktuelt håndteres den praktiske del ved ordination og dispensering af warfarin forskelligt på regionens 
sygehuse. Alle steder anvendes et 2-strenget system, men med forskellige varianter af papirskemaer 
og praktik vedr. EPJ. Med overgangen til EPJ Syd ønskes lejligheden benyttet til at fastlægge en 
fællesregional retningslinje for styring af behandlingen med warfarin for at øge patientsikkerheden. Til 
det formål etableres en arbejdsgruppe, ”AK-udvalget”.  
Koncernledelsesforum har på deres møde den 27. april 2021 godkendt at arbejdet igangsættes, jf.  
processen for regionale retningslinjer beskrevet i dokument 324007 i Region Syddanmarks infonet. 
 

Opgave  
AK-udvalgets første opgave er at udarbejde en regional retningslinje for styring af behandling med 
warfarin (Marevan®). Retningslinjen skal dække hele gruppen af vitamin-K antagonister (VKA) der 
tillige omfatter phenprocoumon (Marcoumar®) der på sygehusene udgør 2% af det samlede VKA-
forbrug. Retningslinjen skal være gældende for regionens sygehuse og skal beskrive hvordan 
behandlingen styres med hensyn til arbejdsgange, dokumentation, og videregivelse af information 
både i ambulant regi, og ved indlæggelse/udskrivelse/overflytning fra/til/imellem alle relevante 
instanser i regionen.  
 
Processen for den regionale retningslinje sker i henhold til  beskrivelsen i dokument 324007 i Region 
Syddanmarks infonet. 
 
Målsætningen er, at der foreligger en fælles regional retningslinje, når EPJ Syd udrulles på regionens 
sygehuse (ultimo 2021-primo 2022).  
 
Hvis AK-udvalget derudover vurderer, at der er andre aspekter af VKA-behandling, der med fordel kan 
beskrives i en regional retningslinje, kan dette finde sted i samme regi, evt. ved ad hoc-inddragelse af 
relevante personer/fora.  
 

Organisering 
AK-udvalget er en arbejdsgruppe under Det Regionale Lægemiddelråd og fremgår af Region 
Syddanmarks hjemmeside. 
Formanden findes blandt de udpegede medlemmer.  
Sekretariatsfunktionen for udvalget varetages af regionens lægemiddelteam, Praksisafdelingen, som 
også sekretariatsbetjener Det Regionale Lægemiddelråd.  
 

Sammensætning  
 1-2 repræsentanter fra hvert af specialerne kardiologi, neurologi, akut medicin, kirurgi, klinisk 

biokemi og farmakologi (udpeges af de respektive specialeråd) 

 1-2 tværsektorielle koordinatorer fra hvert sygehus, eller andre med kendskab til de kliniske 
arbejdsgange relateret til VKA (udpeget af sygehusene) 

 1-2 repræsentanter fra den regionale skabelongruppe i EPJs medicinmodul (udpeges af gruppens 
formand) 

 1-2 repræsentanter fra EPJ Syd (udpeges af projektledelsen for EPJ Syd, Medicinsporet og/eller 
Klinisk Proces) 

 1 repræsentant for almen praksis (udpeges af PLO Syd) 
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 1-2 repræsentanter for kommunerne (udpeges af Fælleskommunalt Social- og 
Sundhedssekretariat) 

 1-2 repræsentanter for CSO-AK (med kendskab til daglige arbejdsgange og tekniske løsninger 
ifm. håndteringen af VKA i AK-klinikken og ved overgange. Udpeges af regional forvalter for CSO-
AK)  

 Regional forvalter af FMK i EPJ 

 Regional risikomanager 
 
 
 
 
  



 

 

Udpegede medlemmer af AK-udvalget januar 2022: 
 

 Specialer: 

o Kardiologi: overlæge Jørgen Byg, Afd. for hjertesygdomme, SHS og overlæge Jess 

Lambrechtsen, FAM, Svendborg, OUH 

o neurologi: specialeansvarlig overlæge Søren Bak, afd. N, OUH  

o klinisk biokemi: overlæge Vakur Bor, Klinisk Diagnostisk Afd. SVS 

o FAM-følgegruppen (akut medicin): overlæge Mohamad Ismail El-Faramawi, Med. Afd. 

SLB  

o klinisk farmakologi:  overlæge Troels Korshøj Bergmann (formand) 

o kirurgi: ingen udpegning 

 

 Tværsektorielle koordinatorer eller andre med kendskab til arbejdsgangene vedr. VKA: 

o Psykiatri: planlægningskonsulent Torben Gram Schjoldager 

o SLB: AK-sygeplejerske Kristina Dall Hoelgaard, Hjertesygdomme amb. Kolding 

o SHS: AK-sygeplejerske Esther Margrethe Jensen og Karin Christel Schmidt, afd. for 

hjertesygdomme  

o SVS: overlæge Majed H. Husain, kardiologisk afsnit  

o OUH: sygeplejerske Rikke Elnegaard, hjertemedicinsk afd. B  

 Regional skabelongruppe:  farmaceut Rikke Friborg og Diana Mark Skovgårds, Apoteket SLB 

 EPJ Syd: IT-koordinator Ruben Skydstofte Nikolajsen, Medicinsporet og IT-konsulent Linette 

Krell, Klinisk Proces 

 CSO-AK: regional forvalter Helle Rossen  

 FMK i EPJ: regional forvalter for FMK i EPJ, Bjarke Thyregod Petersen 

 Almen praksis: praktiserende læge Michael Haslund   

 Kommunerne: distriktsleder for sygeplejen i Haderslev Kommune, Anette Ebbesen og 

farmaceut Carmen Daniela Lauridsen, Esbjerg Kommune 

 Regional Risikomanager:  Vibeke Overgaard Madsen  

 

 

 Sekretær: lægemiddelkonsulent Wiebke Boman Hansen, Praksisafdelingen 

 
 

 
 
 
 


