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  SID 1(1) 

Antibiotikarond för ortopedkliniken 

 

Bakgrund: Cirka 30 % av alla inneliggande patienter står på antibiotika i genomsnitt. 

För att minska risken för antibiotikaresistens är det viktigt att denna behandling 

genomförs på ett bra sätt. Det är övertygande visat att om en infektionsläkare 

regelbundet går igenom antibiotikaordinationerna på de inlagda patienterna så optimeras 

användningen och överanvändningen minskar utan att patienterna riskerar 

underbehandling. Region Sörmland har inlett ett projekt för att genomföra 

antibiotikaronder på alla somatiska vårdavdelningar på våra tre sjukhus.  

På ortopediska avdelningen på NLN gäller from 191202 följande: 

 

Vilka patienter omfattas av rutinen? Alla inneliggande ortopedpatienter inklusive 

satellitpatienter på AVA. Ortopedpatienter inneliggandes på IVA rondas inte vid detta 

tillfälle. 

 

Frekvens: 2 gånger per vecka, tidsåtgång 30 min/rond. 

 

Måndagar: Telefonrond på ortopediska avdelningen, kl. 15.00-15.30 avdelningsläkare 

ringer upp infektionsläkare på intern anknytning 05229. Avdelningsläkaren och 

infektionsläkare går igenom journalerna tillsammans på alla inneliggande ortopediska 

patienter som står på antibiotika. Avdelningsläkaren dokumenterar på ett strukturerat 

sätt eventuella åtgärder i NCS under det nya sökordet ”Antibiotikarond”. Mer 

komplicerade konsultpatienter återkommer infektionskonsulten till under tisdagen och 

dokumenterar åtgärderna under ”KoA”. 

Torsdagar telefonrond kl. 15.00, avdelningsläkare ringer upp infektionsläkare på intern 

anknytning 05229. 

 

Polikliniska patienter: Patienter som behöver träffa infektionskonsult på 

ortopedmottagningen (max en patient/gång) bokas till kl. 11.30 på tisdagar. 

 

Vid bokning av polikliniska patienter: 

Ortopedmottagningen NLN mailar senast dagen innan (helst tidigare) till 

infektionsklinikens funktionsbrevlåda Inf.mott@regionsormland.se. I mailet ska 

följande uppgifter finnas: Datum, tid och plats, resterande uppgifter får 

infektionsläkare efterfråga vid behov alt. ta vid ankomst till mottagningen. 

 

Inga personuppgifter får skrivas i mailet!! 

 

Bokningsunderlag skapas som tidigare, skriv in i bokningsunderlaget vilken dag ni 

mailat till infektionskliniken. 
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