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PASIENTSTYRT  
MAREVANBEHANDLING

B ehandling med Marevan skal fore-
bygge dannelse av blodpropper hos 
utsatte pasienter, eller påskynde op-
pløsning av eksisterende blodpropp 
[1]. De som bruker Marevan (warfarin)  

går til fastlege ca. hver 4. uke for å ta blod-
prøve og justere dosering av medikamentet. Til 
tross for at det i de siste årene er kommet nye  
direkte virkende orale antikoagulantia på marke-
det, er Marevan fortsatt et godt alternativ, og for 
pasienter med mekaniske hjerteklaffer som må 
bruke antikoagulasjon resten av livet, det eneste 
godkjente medikamentet [2]. 

K-vitamin er nødvendig for produksjon av koagu-
lasjonsfaktorer. Marevan opphever virkningen av 
K-vitamin og nedsetter derfor blodets koagulas-
jonsevne. Doseringen er individuell og fastsettes 
på grunnlag av koagulasjonsaktiviteten hos den 
enkelte pasient. Denne måles regelmessige ved 
blodprøven international normalised ratio (INR). 
For å unngå komplikasjoner er det viktig at INR 
holdes innenfor terapeutisk nivå [3]. Effekten av 
Marevan påvirkes av mange faktorer, og de som 
bruker Marevan må ha god kunnskap om dette.

Egenmåling av INR og selvadministrering av 
Marevan har lenge vært et tilbud i andre land. 
I Norge har Norsk kvalitetsforbedring av lab-
oratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS) 
tilbudt kurs i Helse Nord siden 2011 [4].  Inter-
nasjonal forskning viser at når pasientens måler 
INR og doserer Marevan selv, er INR oftere i ter-
apeutisk nivå; de har færre blødninger, færre 
blodpropper og lavere mortalitet sammenlignet 
med konvensjonell behandling [5, 6]. Pasientene 
rapporterer også økt kunnskap, mer frihet i hver-
dagen, økt tilfredshet og bedre livskvalitet [7, 8]. 

Pasientstyrt Marevanbehandling er derfor anbe-
falt til pasienter som er motivert og kompetente 
til det [9]. Tilbudet har i flere år vært etterspurt 
av pasientene [10].

Måleapparatene for INR har siden 2008 vært 
godkjent som behandlingshjelpemiddel i Norge, 
og Helseforetakene skal låne ut nødvendig utstyr 
kostnadsfritt og gi opplæring i bruk til motiverte 
og kompetente pasienter.  På Haukeland Univer-
sitetssjukehus startet Seksjon for behandling-
shjelpemidler opplæring i egenmåling av INR 
i 2011. Våren 2015 hadde Hjerteavdelingen det 
første kurset i selvadministrering av Marevan. 
Opplæringen foregår over 3 kursdager med 6-7 
kursdeltakere. Pasientene bør ha brukt Marevan 
i minst 6 måneder, og henvises fra sin fastlege 
eller kardiolog. Lege fra Hjerteavdelingen god-
kjenner hvem som er aktuelle for opplæringen.

FØRSTE KURSDAG:
Opplæring i egenmåling og bruk av apparatet (2 
timer) av bioingeniør og sykepleier fra Seksjon 
for Behandlingshjelpemidler. 

ANDRE KURSDAG:
4-6 uker etter første kursdag. Pasienten skal ha 
tatt minst 12 egenmålinger. Repetisjon i egen-
måling (1 time) ved bioingeniør. Opplæring i 
egendosering av Marevan (2 timer) ved syke-
pleier og lege fra Hjerteavdelingen.

TREDJE KURSDAG:
4-6 uker etter første kursdag. Pasienten skal ha 
tatt minst 12 egenmålinger. Repetisjon i egen-
dosering av sykepleier fra Hjerteavdelingen og 
skriftlig test av deltakerens kunnskap om egen-
dosering.
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Opplæringen legger vekt på tema som: Hvordan 
kan Marevan hindre at det dannes blodpropp? 
Hva er INR? Måling av INR. INR er for lav eller for 
høy – hva skyldes det?

Faktorer som kan påvirke hvordan Marevan 
virker, er: sykdom, feber, influensa, diaré inntak 
av smertestillende medikamenter, oppstart 
eller doseendring av medikamenter, antibio-
tika eller soppmidler, kosttilskudd, naturmedis-
iner, dietter, slankekurer og alkohol. Inntak av 
vitamin K gjennom matvarer vektlegges, og for å 
unngå store variasjoner i INR bør de som bruker 
Marevan ha et jevnt inntak av grønnsaker (og 
andre matvarer) som inneholder mye vitamin K. 
Da vil medikamentdosen være tilpasset dette.

Her er eksempel på porsjoner av grønnsaker 
som inneholder omtrent like stor mengde 
vitamin K*: 
• ca. 1,5 dl kokt brokkoli
• ca. 2 dl blomkål
• ca. 5-8 stk. kokte rosenkål (fersk eller 

frossen)
• ca. 2-3 dl kokt kål
• ca. 1-1,5 dl kokt grønnkål
• ca. 1 dl kokt spinat (fersk eller frossen)
• ca. 4-5 dl (= én tallerken eller stor bolle) 

bladsalater (ruccola, romanesco etc.)

*Kilde: http://www.lhl.no/kosthold/ernaring-og-helse1/
spis-riktig-nar-du-bruker-marevan/

Videre blir det gjennomgått faktorer i hverdagen 
som kan påvirke INR- nivået slik som sport og 
aktivitetsnivå, stress, ferie, samt hvilke forhånds-
regler de skal ta ved tannbehandling, operasjon 
eller undersøkelser.

Kursdeltakerne blir anbefalt å måle INR én 
gang per uke, og de får utdelt skjema som viser 
hvordan Marevandoseringen skal være ut fra 
INR- nivå. En har ulike tabeller ut fra hvilket 
målområde for INR som er ønskelig. Tabell 1 viser 
dosering for de som har de fleste typer mekan-
iske hjerteklaffer. Den sier hva de skal gjøre som 
strakstiltak, og hva de skal gjøre dersom INR 
ligger på det samme nivået over tid. Videre får 
de utlevert en tabell som viser oversikt over dos-
eringstrinn og hvordan ukedoseringen eventuelt 
skal endres. Tabell 2 viser et utdrag av denne 
tabellen. Det anbefales å bruke dosett. Siste 
kursdag må deltakerne gjennomføre en skriftlig 

kunnskapstest, og denne må bestås før lege 
sender ut «sertifisering» i selvadministrering av 
Marevan. Fram til de er sertifisert, måler de INR 
selv, men ringer lege for å bestemme doseringen.
Mange av kursdeltakerne har brukt Marevan 
i mange år, og lenge hatt ønske om å ta hånd 
om dette selv. De gir uttrykk for at dette har 
stor betydning for deres livskvalitet; de føler 
seg mye tryggere når de kan måle INR når de 
har behov for det, spesielt når de er på reise. 
En spørreundersøkelse blant kardiologiske 
sykepleiere i Europa har avslørt at sykepleiere 
har lite kunnskap om Marevanbehandling [11]. 
Kardiologiske sykepleiere bør derfor øke sitt 
kunnskapsnivå på dette området, og moti-
verte pasienter bør tilbys selvadministrering av 
Marevan i alle landets helseforetak.
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Tabell 1. Dosering av Marevan, INR målområde 2,5 – 3,5. Mål: 3,0

Mekaniske klaffeproteser (unntatt On-X aortaklaffeprotese)

INR
STRAKSBEHANDLING

Hvis din INR er utenfor målområdet i en enkelt 
måling

UKEDOSE
Hvis din INR er utenfor målområdet ved 

flere målinger i løpet av 2-3 uker

6,0 – 8,0
Pause Marevan i 3 dager.

Kontakt fastlege eller legevakt
Redusér med 4 doseringstrinn

5,0 – 5,9
Pause Marevan i 2 dager.  

Kontakt fastlege
Redusér med 3 doseringstrinn

3,5 – 4,9
Pause Marevan i 1 dag,  

dersom INR > 4,5
Redusér med 2 doseringstrinn

3,1 – 3,4 Ingen Ingen

2,0 – 3,0 Ingen Ingen

1,7 – 1,9
Dobbel dose Marevan i 1 dag.  

Kontakt fastlege
Øk med 1 doseringstrinn

1,5 – 1,6
Dobbel dose Marevan i 1 dag.  

Kontakt fastlege
Øk med 2 doseringstrinn

Mindre enn 1,5
Dobbel dose Marevan i 1 dag, evt.  

Fragmin/Klexane. Kontakt fastlege eller legevakt
Øk med 3-4 doseringstrinn

Tabell2. Utdrag av skjema over doseringstrinn (1 linje = 1 trinn)

Tabletter per uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

32 4 5 4 5 4 5 5

30 5 4 4 4 5 4 4

28 4 4 4 4 4 4 4

26 3 4 4 4 3 4 4

24 4 3 4 3 4 3 3

22 3 3 3 3 3 3 4

21 3 3 3 3 3 3 3

20 3 3 3 3 3 3 2

19 2 3 3 3 2 3 3

18 2 3 2 3 2 3 3

17 3 2 3 2 3 2 2

16 3 2 2 2 3 2 2

15 2 2 2 2 2 2 3

14 2 2 2 2 2 2 2

13 2 2 2 2 2 2 1

12 2 1 2 2 1 2 2

11 2 1 2 1 2 1 2

10 2 1 2 1 2 1 1

9 ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 1 ½

9 1 ½ 1 1 ½ 1 1 ½ 1 1 ½


