
 

 

Dansk selskab for sårheling 

Referat fra årsmødet i Billund 26 – 27. november 2015 
 

 En tidlig start på dagen, vækkeuret slog alarm allerede kl. 4.25 torsdag morgen. Toget mod Vejle og Billund 

afgik fra hovedbanegården kl. 6.00 og når det tager en halv time fra hoveddøren til København og der også 

skal være tid til uregelmæssigheder i togdriften, er det bare om at komme ud af fjerene. Alt forløb heldigvis 

planmæssigt og vel ankommet til hotel Legoland i Billund er jeg parat til at tage hul på 2 spændene dage 

arrangeret af Dansk selskab for sårheling. I år er emnerne; Status på telemedicin og 

kompressionsbehandling. 

Efter registrering og velkomst lagde Dorthe Skov Lassen, chefkonsulent for MED. Com. ud at fortælle om 

telemedicin projektet som tog sin begyndelse for 3 år siden, med en bevilling på 30mill kr. på landsplan, 

hvilket ikke med regnede øget løn udgifter lokalt. Et mål om at 68% af alle relevante diabetiske og venøse 

sår skal være tilsluttet i 2017. 

Man arbejde med en forventet gevinst i form af: 

 Øget kompetence 

 Mindre tids forbrug 

 Hurtigere Heling 

 Mindre transport 

Dorthe redegjorde for de mange problemstillinger man var støt ind i undervejs bl.a. de mange forskellige 

måder at registrer på rundt i landet, at der var 180 dianoser om sår. Nogle steder i landet var telemedicin 

etableret i forvejen, andre steder skulle man først til at begynde. 

Dorthe foredrag indeholdt meget statistik og diagrammer, men konklusionen er, at ved projektets slutning 

ved udgangen af 2015 har man opnået målene. Rapporten er end nu ikke udkommet, men er lige på 

trapperne. Det næste punkt bliver at løfte telemedicinen fra projekt til et fælles offentligt system. 

Så blev det Johnny Frøkjær tur, Specialansvarlig overlæge Universitetscenter for sårheling OUH 

Johnny fortalte om deres randomiserede projekt for patienter med diabetiske så. Projektet udsprang af en 

skepsis over at man på topplan havde startet et omfattende telemedicinsk projekt uden, at der var evidens 

for at det var forsvarligt og virkede. 

Der blev inkluderet 400 patinter, som endte med 374 patienter fordelt i 2 helt sammenlignelige grupper. 

Hellingen var ens i begge grupper, der var lidt større amputations rate i kontrolgruppen end i telemedicin 

gruppen (TM), men ikke signifikant. Til gengæld var den store overraskelse, at mens der var 8 døde i TM 

gruppen, var der kun 1 død i kontrol gruppen. Desværre er der ingen viden om, hvad disse mennesker døde 

af og dette gav efterfølgende anledning til spørgsmål og diskussion. 



 

 

Efter en frokost og de obligatoriske besøg på standene blev det tid for Kian Zarchi indlæg. Læge, ph.d. ved 

dermatologisk afdeling Roskilde. 

Kian havde lavet en undersøgelse om telemedicinens betydning for patienter med ikke helende sår. 

Patienter med kroniske sår har en meget dårlig livskvalitet, har øget dødelighed og, der er store 

samfundsmæssige økonomiske omkostninger forbundet med kroniske sår. Andelen at patienter med sår 

stiger kraftigt de kommende år, dels på grund af det stigende antal ældre og på grund af diverse livsstils 

sygdomme. 

I undersøgelsen var inkluderet ialt 90 patienter fordelt med 50 til TM og 40 i kontrol gruppen. Det 

involverede personale på afdelingen startede med at føre sig helt ajour med den nyeste viden inden for 

sårpleje. Undersøgelsen forløb over et år. Efter 200 dage var der bedre sårheling hos TM patienterne end 

kontrol gruppen. Man fandt ikke her øget dødelighed. 

Patienterne blev ikke randomiserede til projektet, men valgt efter visse indslusnings kriterier, og 

hjemmesygeplejerskerne fik ikke opdateret deres viden. Begrundelsen var, at undersøgelsen skulle afspejle 

virkeligheden som den ser ud. Dette gav dog anledning til en del diskussion og kritiske bemærkninger 

efterfølgende. 

Dagens sidste foredragsholder var norsk Arne Langøen, leder af det norske sårhelingeselskab NIFS og 

høgskolelektor Høgskolen Stord/Haugesund 

Arne redegjorde for de udfordringer kroniske sår giver i fremtiden – nationalt, regionalt og internationalt. 

 Ældrebølgen 

 Fedmeepidemien, - diabetes er faktisk mest stigende i Afrikanske lande 

 Finansiering af sårbehandlingen 

 Organisering af virksomheden (behandlings stradegien) 

 Uddannelse 

 Diagnostik, lægerne skal mere på banen i sårbehandlingen i fremtiden  

 Implementering af ny viden/nye produkter 

 Hvad han kaldte kampen mod spøgelserne/dogmerne (vi gør som vi plejer, det har altid fungeret) 

 Forskønnelsesteknologein, de mange typer plastiske operationer, som i stigende grad vinder indpas 

vil fremover give anledning til sår. 

Hermed sluttede en god indholdsrig dag efterfulgt af festmiddag og dans, inden jeg efter midnat kryb til 

køjs blandt aber og papegøjer i naturtro størrelse for ikke at nævne den over dimensionerede edderkop i 

hjørnet. 

 

Fredagens program handlede om kompression, men startede med et indlæg om etik; Patienten i den 

digitale verden, fantastisk fremlagt af Jacob Birkler, cand.mag. ph.d. Formand for etisk råd. 

Budskabet var at teknologien aldrig er uetisk, men brugen af teknologi kan være uetisk.  Han bad os se 

tingene i optik – lidt fra oven- er patienten i fokus, eller er det teknologien? Etikken bliver først synlig når 



 

 

situationen/nærværet bliver vanskeligt. Som et snavset vindue, der trænger til vask. Det etiske dilemma 

handler om en værdikonflikt. Jacob enten sit indlæg med etiske refleksioner og håndtering af etiske 

dilemmaer. 

 Derefter kom Tonny Karlsmark på banen, Overlæge ved Videncenter for sårheling BBH. Overskriften var; 

Generelle problemer med kompression behandling i primære sekter. Tonny startede dog med at slå fast, at 

det bestemt ikke kun var i primær sektor, der er problemer med kompressions behandlingen, også 

hospitals sektoren har problemer. 

Hvor går det så galt?  

 Mangler viden, erfaring og interesse generelt hos læger og plejepersonale? 

 Økonomien har indflydelse på valget af strømper, da det er kommunen der skal bevillige 

strømperne. 

 De personer der skal håndterer ansøgningerne mangler indsigt. 

 Udbuddene er svære at skrue sammen, så kravene til bandagisterne bliver for uspecifikke og 

økonomien er styrende på bekostning af kvalitet.  

 En strømpe, der ikke sidder godt giver mangelfuld compliance hos patienten. 

I de følgene indlæg fremgik det tydeligt, at dårligt siddende strømper resulterer i dårlig ødem behandling. 

JA, vi kender nok alle problemerne, som det fremgik at de efterfølgende kommentarer. 

Tonnys indlæg lagde godt op til Susan Bermarks, klinisk udviklings sygeplejerske ved BBH indlæg om; 

Standard strømper passer de til patienterne. Et lille tvist i for hold til programmet. Susan tog udgangs punkt 

i en undersøgelse lavet på BBH. 

Susans synlig gjorde hvor svært det var at tale om standard strømper, idet der ikke er nogen dansk 

standard, derimod en engelsk, en tysk og en fransk. Vi har tilsyneladende meget forskellige ben størrelser 

rundt i Europa, idet standard målene er meget forskellige for de 3 lande. Reelt ved vi ikke hvilke typer 

strømper vores patienter få når vi ordinerer støttestrømper, det afhænger af kommunens valg af 

leverandør. På BBH har de målt benene på 43 patienter og sammenlignet målene med de tre standarder.  

Desværre er virkeligheden, at kun meget få patienter passer til målene for standard strømper uanset 

hvilket land man vælger som standard. Årsagen mener Susan kan være, at man har taget udgangs punkt i 

raske mennesker, og ikke dem vi ser, der typisk har haft ødem i længere tid.  Desværre kræver 

kommunerne generelt at 80% af patienterne skal have en standard strømpe, så der er lang vej. 

Susan Nørgaard, afdelingssygeplejerske ved Videncenter for Sårheling, BBH talte om; Hvilke typer af 

kompression anvendes hvornår. 

Susan lagde ud med at redegøre for, hvilke typer ødem er der, hvilke bind bruger vi og, hvor tit skal de 

omlægges. 

Susan medbragte mange billeder af dårligt anlagte bind og forklarede problemerne. Desværre er det ikke 

kun et spørgsmål om forkert anlagt bind, men også et spørgsmål om kvaliteten af bindene, altså økonomi 

igen. En prævalens undersøgelse på BBH viste at 39,5 % af indlagte patienter havde ødem og blev ikke 

behandlet. Opråbet lød; ødem skal behandles med kompression. Hvorfor er det så svært? Susans bud er; at 



 

 

mange forskellige sygdomme giver anledning til ødemer, så patienterne er fordelt på mange forskellige 

specialer og afdelinger. Desværre er det også sådan, at forkert og dårligt anlagte bind/strømper giver 

anledning til komplikationer. Susan foreslog, at vi begyndte at indberette dårlige bind og strømper som 

UTH for at synliggøre problemets omfang. 

Af de mange kommentarer efterfølgende på Susans og Susans indlæg er det tydeligt at vi alle oplever 

problemerne, og der er lang vej igen før vi opnår en sufficient behandling af alle ødem patienter i Danmark. 

Sådan sluttede formiddagens program med masser af stof til eftertanke. 

Efter Frokost fortalte Mads Lomholdt, overlæge ph.d. ved karkirugisk afdeling RH Viborg om; Moderne 

varicebehandling. 

Først en, kan man kalde historisk gennemgang af ”gamle metoder”, der dog forsat anvendes i nogle 

tilfælde, derefter de nye metoder. Fordelen ved de nye operations metoder er, at de ikke kræver anæstesi, 

én enkel metode dog lokal anæstesi, at patienterne ikke har nævneværdige smerter efterfølgende og 

derfor hurtigt kan genoptage arbejdet. Metoderne er ikke så invasive, og kan udføres selv om patienten har 

sår, også dårlige patienter kan behandles. Ved den ene af metoderne, skal man dog være opmærksom på 

allergi overfor acrylater. 

Om patienterne kan undvære kompression ved operation med de nye metoder vides ikke med sikkerhed, 

nogen kan måske. Efter gamle metoder skal der bruges kompression også efter indgrebet. 

Dejligt at høre om noget helt nyt og for mig ukendt. 

Sidste programpunkt var Tonny Karlsmark; Såromgivelser – hvordan undgår vi skader. 

Hudens fysiologi, histologi og funktioner. Gennemgang af eksem former og behandling. Som gammel 

rutineret dermatologisk sygeplejerske, var det som at høre sin egen plade med en andens stemme. Ved at 

iagttage iveren med at fotograferer slides og spørgsmålene, er det tydeligt at der er behov for helt basal 

dermatologisk viden i dette forum. 

Det var afslutningen på 2 fantastiske dage i Billund, hvor hotel Legoland er en oplevelse i sig selv, også for 

voksne uden børn på slæb. 

TAK for støtten 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


