
Dokumentation i 
sårbehandlingen

Rolf Jelnes
Overlæge, dr. med.

”Sår-i-Syd”





Hvad gjorde vi ?
Spørgeskemaundersøgelse til praktiserende 
læger

Audit på amputationer over en 2 – års 
periode (2002-2004)



Spørgeskema til prak. læger
110/177 sv t   62% besvarer

85% svarer at de behandler selv og ofte 72% i 
samarbejde med hjemmeplejen
Diagnosen stilles ud fra et klinisk billede (75%) og 
43% svarer at de måler ankel arm index
Mange podninger, men relativt sjældent
antibiotica



Produktvalg i primær sektor
(n=110)

1. Tør bandage – 55
1. Melolin – 55
3. Hydrogel – 43
4. Saltvandsgaze – 42
5. Hydrocolloid – 35
6. Alginat – 21
7. Skum - 15



Sæbebade:   44 % ordinerer det

Lægers viden om Sårsygeplejersker:
74 ved, de er der
25 ved det ikke
11 siger nej til deres eksistens

Patienterne sendes til karkir, ortkir, samt 
dermatologer – ingen entydig postkasse



Konklusion
Manglende viden om moderne produkter !

Ved ikke hvorhen de skal sende patienten !

Ikke optimalt samarbejde mellem 
praktiserende læger og sårsygeplejersker i 
kommunen



Audit på amputationer
I alt 104 større amputationer

heraf 15 af anden årsag
rest 89 på vaskulær/neuropatisk basis

• heraf havde 50 diabetes (56%)

5 blev amputeret på grund af venøse bensår          
(2 med diabetes)

1 på grund af artritis urica sår



Audit (fortsat)
I det store og hele var patienterne 
karkirurgisk udredte

Ordet neuropati forekommer sjældent

Ordet fodterapeut nævnes kun en gang



Audit konklusion (1)
En øget indsats i henhold til Sct Vincent 
deklarationen, skulle medføre en halvering 
af antallet af amputationer hos diabetikere

48 : 2 = 24 færre amputationer
Amputationer på venøs basis eller artr. urica
bør ikke forekommer

6 færre amputationer



Audit konklusion (2)

En øget indsats med klare 
visitationsretningslinier (postkasser) og en 
tidligere indsats skulle kunne reducere 
antallet af amputationer med 15 om året

En reduktion på 34 %



Ensarte produktvalg-
et produkt i hver gruppe

Hydrofiber
Skum
Hydrocolloid
Hydrogeler
Sølvprodukter
Desinficerende midler
Semipermeable fil
Kompressionsbind
o.s.v.



Hvorfor ?
Så er det gratis for den praktiserende læge at 
rekvirere det fra sygesikringen

Flytter focus fra, hvad vi skal putte i      (”det er 
ikke det, vi putter i sårene, der får dem til at hele, 
men det vi fjerner”)

til årsagen til sårets opståen.

Der er ved at blive udarbejdet en 
produktvejledning til de praktiserende læger



Hvorledes  forbedre?
Focus på den diabetiske fod, tidlig indsats 
og opfølgning

Focus på tidlig diagnostik og god 
sårbehandling, følges kvalitetsmålene?

Hurtig karkirurgisk udredning



men hvordan ?
Bruge de ressourcepersoner der findes !

Sårsygeplejersker
Fodterapeuter med eget værksted

Disse skal have hurtig og nem adgang til 
specialist



telemedicin
Princip: der oprettes en sårjournal !

Personlige oplysninger
Anamnese – patient og såret

Sårbeskrivelse, inkl den omliggende hud

Diagnostiske tiltag:
• Måling af doppler tryk
• Undersøgelse for neuropati 

Monofilament og Tipterm



Smerteregistrering
Smertetype og VAS-score

Opmåling af sår
Visitrax eller elektronisk pen

Følger sårhelingen de vedtagne 
kvalitetsmål? 



Mulighed for hurtig sårkonference –
”specialist” hjælp
Profylaktiske tiltag
Pop-up til efterkontrol

Sårdatabase !



Hvad kræves der ?
Doppler og blodtryksapparat
Monofilament og Tipterm
VAS-pind
Visitrax
Mobiltelefon



Area

21.4cm2

27.5cm2

28% !!!



Lad os se !

Send e-mail til rolf.jelnes@get2net.dk og du 
vil få en adgangskode der er brugbar i 14 
dage til:
www.logbog.net/dermasja



Dette telemedicinske projekt er financieret
af  Afdelingen for Udvikling og Forskning, 
Sønderjyllands amt i samarbejde med 
Dansk Telemedicin A/S



og vil nu blive udvidet



samt i et ad hoc samarbejde med 
repræsentanter for de kommende 5 regioner:

Nord – Nils Johannesen, Aalborg 
Midt – Karsten Fogh, Århus
Syd – Hulda Skov, Tove Christiansen og Rolf Jelnes,
Sjælland – Rie Nyegaard, Sorø
København – Tonny Karlsmark, Bispebjerg



Kvalitet ?
Kvalitetesmålene findes på :

www.saarbogen.dk

Den fælles reference for sårbehandling i 
Sønderjyllands amt



Fremtiden ?

Den elektroniske pen, derved undgår vi 
fejl i indtastningerne på mobildisplayet

Blended learning, bedside og e-learning, af 
sundhedspersonale, alle faggrupper ! 



Ha` det

Tak for nu !!!

På gjensyn !


