Information
til patienter og pårørende

Dyb infektion (betændelse)
i knogle eller led

Indlæggelsesforløb
Du er nu i behandling for dyb
infektion/betændelse.
Det betyder, at du skal være i
behandling med antibiotika i
mindst 6 uger.
Ud af de 6 uger skal de første
2 uger være under
indlæggelse, da antibiotika i
denne periode skal gives i din
blodåre af sygeplejersken - du
skal have antibiotika 2-4
gange i døgnet.
Såfremt behandlingen går
som planlagt, vil du efter 2
ugers indlæggelse kunne
udskrives og fortsætte med
antibiotika i pilleform i de
sidste 4 uger af
behandlingsforløbet.

Mikrobiologisk
konference
2 gange ugentligt (mandag og
torsdag) måles dine
infektionstal i en blodprøve.
Blodprøverne bliver set af
vores læger i samarbejde med

en mikrobiolog (en læge med
særlig viden om infektioner).
Blodprøven udgør sammen
med din almene tilstand og
operationsarrets udseende
grundlaget for vurderingen af
det videre forløb.

Hvornår ser du en
læge
Du vil blive set af en læge
mandag og torsdag – dette
typisk sidst på dagen – efter
den mikrobiologiske
konference. Her vil du også få
svaret på blodprøverne.
Skulle du have behov for det,
er der naturligvis også
mulighed, for at stille
spørgsmål til en læge udenfor
disse tidspunkter.

Spørg en
sygeplejerske
Vi har forståelse for at
ventetiden kan være lang og at
der kan dukke mange
spørgsmål op undervejs.
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Ny hofte
Du vil altid kunne stille
spørgsmål til sygeplejersken.

Efter udskrivelsen
Efter udskrivelse skal du have
taget blodprøver (leukocytter
og CRP) en gang om ugen
mandag eller tirsdag indtil
Dato:______________


Hos egen læge



På sygehus



I sundhedscenter

En sygeplejerske i afdelingens
ambulatorium kigger på dine
blodprøvesvar og vil kontakte
dig onsdag eller torsdag.
Planmæssigt skal du ses i
afdelingens ambulatorium
cirka 6-7 uger efter
udskrivelsen.
Du får indkaldelses i e-boks /
per post.
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Dyb infektion i knogle eller led

Kontakt
Ortopædkirurgisk
Ambulatorium 12-2
Sekretær: Tlf.: 59 48 44 70
(hverdage kl. 9.00-15.00)
Sygeplejerske i ambulatoriet:
Tlf.: 59 48 44 72
(hverdage kl. 8.00-8.30)

Ring til os, hvis:





Du har tiltagende
smerter
Du har nyopstået rødme
i området
Får feber
Er utryg omkring forløb

Ortopædkirurgisk
Sengeafdeling 12-4/09-4
Tlf.: 59 48 44 85
Mail: hol-ortkir@regionsjaelland.dk
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