PATIENTINFORMATION

Patientinformation gällande antikoagulanskontroll för
patienter bosatta inom EU/EES‐området
Notera att reglerna för ”nödvändig vård” gäller även antikoagulanskontroll (Marevan/Varan
kontroll). För ytterligare information se ÅHS hemsida under rubriken ”rätt väg till vård”.

1.

Du ska ha en laboratorieremiss gällande antikoagulanskontroll från läkaren på din
hemort och då gå direkt till laboratoriets reception med remissen (betalningsförbindelse
krävs i regel inte). På remissen ska faxnummer finnas till din vårdcentral på hemorten.
Laboratoriet finns i direkt anslutning till huvudingången på sjukhusområdet i
Mariehamn.
Om du saknar laboratorieremiss så kan din vårdcentral faxa remissen till fax nr
+358 (0)18 535297.

2.

Personalen i receptionen ska ta kopia på din ID‐handling och i förekommande fall det
europeiska sjukförsäkringskortet. Adressen på hemorten ska också noteras av
laboratoriets personal.

3.

Laboratorieprovet tas och analyseras. Provsvaret faxas till din läkare på hemorten.
Ordination ges av den anvarige vårdgivaren på hemorten direkt till dig.

4.

Ovanstående provtagning på laboratoriet är avgiftsfritt för dig som patient enligt
gällande avgiftshandbok.

5.

Om du inte kan få en laboratorieremiss från sin läkare på hemorten eller inte har
nödvändiga ID‐handlingar och europeiskt sjukförsäkringskort ska du kontakta
primärvården och läkaren bedömer om behov finns för remiss för antikoagulanskontroll.

6.

Om du inte har nödvändiga handlingar betalar du som patient den sk
fullkostnadsersättningen för läkarbesök och laboratorieprov. För prisuppgifter hänvisas
till ÅHS hemsida www.ahs.ax under rubriken patientavgifter.

7.

Om du besöker den åländska skärgården kan du kontakta hälso‐ och
sjukvårdsmottagningen för provtagning. Patientavgiften för besöket är då 10 euro.
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PATIENTINFORMATION

Patientinformation gällande antikoagulanskontroll för
patienter bosatta i riket
För ytterligare information se ÅHS hemsida under rubriken ”rätt väg till vård”.

1.

Du ska ha en laboratorieremiss och betalningsförbindelse gällande
antikoagulanskontroll från läkaren på din hemort och då gå direkt till laboratoriets
reception med handlingarna. På remissen ska faxnummer finnas till din hälsocentral på
hemorten. Laboratoriet finns i direkt anslutning till huvudingången på sjukhusområdet i
Mariehamn.
Om du saknar laboratorieremiss så kan din hälsocentral faxa remissen till fax nr
018 535297.
Personalen i receptionen ska notera din adress på hemorten.

2.

Laboratorieprovet tas och analyseras. Provsvaret faxas till din läkare på hemorten.
Ordination ges av den anvarige vårdgivaren på hemorten direkt till dig.

3.

Ovanstående provtagning på laboratoriet är avgiftsfritt för dig som patient enligt
gällande avgiftshandbok.

4.

Om du inte kan få en laboratorieremiss och betalningsförbindelse från sin läkare på
hemorten så kan du kontakta primärvården och läkaren bedömer om behov finns för
akut remiss för antikoagulanskontroll.

5.

Om du inte har nödvändiga handlingar betalar du som patient den sk
fullkostnadsersättningen för läkarbesök och laboratorieprov. För prisuppgifter hänvisas
till ÅHS hemsida www.ahs.ax under rubriken patientavgifter.

6.

Om du besöker den åländska skärgården kan du kontakta hälso‐ och
sjukvårdsmottagningen för provtagning. Patientavgiften för besöket är då 10 euro.
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