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Rondkortet 
Sjuksköterskans kompetensområde utgör en viktig del i en rationell antibiotikaanvändning och 

patientens rätt till bästa möjliga antibiotikabehandling. Nationella Strama har tagit fram ett 

rondkort för att stärka sjuksköterskor i deras kunskap och roll för en rationell antibioti-

kaanvändning. Kortet stödjer ett systematiskt teamarbete mellan sjuksköterskor och läkare i 

slutenvården. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rondkortets målgrupp - Alla sjuksköterskor inom slutenvården  
Nationella Strama behöver din hjälp för att sprida rondkortet internt i din organisation. Den 

lokala kännedomen om organisationen är nödvändig – utan den kan rondkortet inte förankras 

hos ledning och medarbetare. Rondkortet är ett verktyg i kampen för att rädda antibiotikan, ett 

arbete som alla vårdgivare i landet är involverade i.  

 

Varje region/landsting sprider rondkortet internt 

Varje region/landsting ansvarar för spridningen av rondkortet i sin organisation. Varje reg-

ion/landsting bestämmer också när det är lämpligt att lansera rondkortet inom den egna organi-

sationen, hur det ska spridas och i vilken takt det ska gå. För den interna lanseringen finns en 

introduktionsfilm som ka hämtas här: 

https://www.youtube.com/watch?v=JwfuNKkxeag&feature=em-share_video_user 

 
Rondkorten väntar på att beställas 

Rondkorten finns färdiga och tryckta. Varje region/landsting beställer det antal kort som behövs 

till sjuksköterskor inom slutenvården i den egna organisationen. Den sista beställningen måste 

vara gjord före årsskift 2018-19. Det är dock möjligt att göra delbeställningar.  

Klicka här för att komma till beställningsblanketten. 

 

Nationell kampanj för rondkortet - 12-18 november 2018   
Nationella Strama kommer att göra en nationell kampanj för rondkortet i anslutning till World 

Antibiotic Awareness Week. Kortet presenteras också i olika nationella sammanhang, t ex Pati-

entsäkerhetskonferensen i Stockholm i september. 

 

Varje sekund, minut och dag räddar antibiotikan liv.  
Vi vill att det ska fortsätta att vara så. 

 

 
 

Landsting och regioner 
i samverkan 

Till 

Lokala Stramagrupper  

Kommunikationsdirektörer 
i regioner och landsting 

Antibiotikaresistensen ökar i Sverige och omvärlden. Alla måste hjälpas  

åt för att använda antibiotika rätt på våra sjukhus. 

Nationella Stramas huvudbudskap är:  

 Patientens rätt till bästa infektionsbehandling i en sjukvård  

som motverkar antibiotikaresistens. 

Stephan Stenmark 

Ordförande i Nationella Strama 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JwfuNKkxeag&feature=em-share_video_user
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgA6dUb_GKO4SEiOgDE972TjHMMCXabPLcJkRUzJZmwLTL6w/viewform

