Bästa Marevan®-användare,
vi utvecklar vår verksamhet i Kyrkslätt.

INR-poliklinik
Vi inleder verksamheten vid INR-polikliniken under våren 2018. Vi bjuder in
användare av medicinen Marevan® stegvis.
Verksamheten vid INR-polikliniken siktar på mer individuell vård och en stabilare
vårdnivå.
Om din vård utförs vid INR-polikliniken, får du tid till mottagningen via
tidsbeställning. Ditt INR-värde kontrolleras med en fingertoppsmätare och
Marevan®-dosen fastställs vid samma besök. En sjukskötare tar emot dig vid INRpolikliniken. För att garantera en smidig mottagning är det inte möjligt att sköta
eventuella andra hälsofrågor vid det här besöket.
Ett besök vid skötarens mottagning kostar 11,4 €. 3 besök/kalenderår är
avgiftsbelagda, efter det tas ingen avgift ut för besöken.
Vi ordnar ett öppet infomöte för allmänheten om INR-poliklinikens verksamhet i
Kyrkslättssalen (Ervastvägen 2) onsdag 21.3.2018 kl. 13. Välkommen!

Självreglering av Marevan®
Om du är intresserad av självreglering av Marevan®, ger vi dig behövlig skolning och
försäkrar oss om tillräcklig kunskaps- och färdighetsnivå med ett test. Efter det går
du på INR-prov vid laboratoriet, kontrollerar resultatet i Kanta-tjänsten och
fastställer själv dosen. En INR-skötare och vid behov också en läkare stöder dig.
Följande utbildningar i självreglering ordnas torsdag 14.3 och torsdag 3.5.
Om du är intresserad av att bland de första övergå till självreglering eller vård vid
INR-polikliniken, begär att INR-skötaren tar kontakt (tfn 0400 687 159).
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