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Vist har de travlt på Slagelse sårcenter – og der 
er udfordringer både iht. uddannelse af perso-
nale, tiltrække nye sårsygeplejersker og læger, 
der kan tage over når de gamle går, og så det 

evige problem med compliance. Hvor ville alt dog være 
lettere, hvis….. Men når det er sagt, så udstråler perso-
nalet på sårcentret både energi og engagement. 

Før år 2016 var ambulant sårbehandling på Slagelse 
sygehus opdelt i et diabetisk fodsårscenter og et orto-
pædkirurgisk sårcenter. Specialerne blev sammenlagt og 
de sidste tre år er medicinske og ortopædkirurgiske pa-
tienter blevet behandlet under den hat, som hedder 
ortopædkirurgisk sårcenter. Hertil er knyttet to orto-
pædkirurgiske overlæger, en endokrinologisk læge, fem 
sårsygeplejersker og 11/4  fodterapeut. Søjlerne er ned-
brudt, og der arbejdes multidisciplinært. Sådan fungerer 
moderne sårbehandling.

70-80 patienter går igennem centret hver uge – det er 
det flow centret skal håndtere. Centret modtager henvi-
ste patienter fra hele Region Sjælland, som ved første be-
søg altid tilses af læge, sårsygeplejerske og fodterapeut. I 
lyse rummelig omgivelser tager Karina R imod.  

Og her sidder de så omkring bordet: Mohammad, over-
læge, Dorthe og Anja, fodterapeuter, Margot er sårsyge-
plejerske, Bente, kvalitetets- og udviklingssygeplejerske  
og Liselotte, som er koordinerende sårsygeplejerske. 
Sidst men ikke mindst Karina og Karina R., min kontakt 
og sikre formidler.

– Vi behandler alle typer sår, fortæller overlæge Mo-
hammad, venøse, traumatiske, blandede sår, komplicerede 
sår med nekroser, diabetiske fodsår, charcot-sår, som vi føl-
ger, indtil de får den rigtige fodterapeutiske bistand. Kom-
plekse Charcotfødder sendes til Odense, men det er endokri-
nologen, der tager den beslutning. 

– Vi er ikke blege for at få en second opinion fra andre 
specialer i forhold til optimering af behandling af problems-
år og trækker gerne ekspertise ind fra andre, supplerer Mar-
got og Karina. 

Vores kalender er bygget op på almindelige kliniske kon-
troller, forundersøgelser, som styres af henvisninger, tider der 
er låst til akutte patienter og tilsyn på afdelingerne. Endelig 
tider reserveret til patienter, eks. diabetikere i forløb som rin-
ger ind. Diabetikerne presser vi ind.   

Slagelse Sårcenter  
- energisk og målrettet
Moderne, multidisciplinært, bevidste om udfordringer og mangler. Sår var på besøg. 
 
Jens Fonnesbech, journalist
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Bente, som er udviklingssygeplejerske føjer til, at med-
arbejderne er gode til at tænke hele vejen rundt, så to 
og to bliver fem. Tværfagligheden er i højsædet, der 
trækkes på alle ressourcer, endokrinologer, karkirurger, 
fodterapeuter… 

Sårsygeplejerskerne går desuden stuegang på senge-
afdelingen, ser på de komplekse sår og trækker på fodte-
rapeuterne. Liselotte varetager undervisning og koordi-
nerende funktioner i  hele Regionen. Hun fremhæver 
de fine fysiske rammer, når der skal tilses komplekse sår 
fra andre afdelinger.

kompetencer i den anden ende fra uddannede sårsygeplejer-
sker. Det kan være svært f.eks. at sætte en kompressionsbe-
handling af tæer i værk, medmindre vi trækker patienterne 
herind. Vi skal være sikre på at dem i hjemmeplejen ved, 
hvordan man håndterer såret – det er frustrationer, vi hører 
patienterne kommer med… Det er svært at holde kontinuite-
ten.

Det samme gælder i forhold til fodtøj med særlig af-
lastning over en periode, supplerer fodterapeuten. Vi 
oplever, at diabetikerne har gået i klinikkerne i flere år 
uden at blive opfordret til at søge en fodterapeut….

 
– Det med kontinuiteten er ikke bare noget vi siger, supplerer 
Liselotte. Sårsygeplejerskerne i kommunerne, siger det sam-
me, og de ønsker tid til at fordybe sig i sår. Læg dertil, at vi 
er den region, som har færrest uddannede sårsygeplejersker i 
kommunerne. Nogle kommuner har slet ikke sårsygeplejer-
sker, fordi de tænker, at alle sygeplejersker skal være genera-
lister. Jeg er sikker på, at mange tilsyn sagtens kunne ske ude 
i hjemmene hvis kompetencerne var derude, eller via teleme-
dicinske konsultationer.

LEDELSEN TÆNKER UDVIKLING
- MEN SÅR ER LAVT PRIORITERET
Netop telemedicinske tilsyn fremhæver Mohammad. 
Forudsætningen er, at der kommer flere sårsygeplejer-
sker og kompetencer ud i kommunerne. Diplomuddan-
nelserne er kommet til, men også netværksmøder og 
uddannelser på tværs ser sygeplejerskerne som nødven-
dige. Og så ikke mindst at de nye får lov til at bruge ud-
dannelsen i praksis.

– Ledelsen på sygehuset tænker innovativt og er indstillet 
både på uddannelse og nye tiltag, fortæller Liselotte. F.eks. 
kommer 3D Patch (tidligere Leucopatch). Snart og demon-
streret brugen af dette. Der er lige gennemført et forløb med 
kompetenceudvikling i forhold til debridering i hjemmeple-
jen. Det viser, at sårene heler hurtigere, hvis kompetencerne 
er i kommunen …  Vi skal kunne påvise effekten af disse til-
tag, at der er penge at spare.

Mohammad skærer igennem: 
 
– Men det handler ikke bare om økonomi. Det handler om 
sårheling, at undgå amputationer og at patienten invalide-
res. Hvis patienten kommer for sent til os….  Der er behov 
for at finde læger, der er interesserede i sår. Finn og jeg er 
gamle og trækker os snart… I dag er Finn, den anden læge 
syg, og der er så mange patienter som venter…  Sår er så 
langt nedprioriteret, ’kan vi ikke bare give det videre til mel-
lemvagten’, sådan lyder tankegangen.  
 
Vi bevæger os med Mohammad ind til en af patienter-
ne. Overlægen skal tilse Peter, som er amputeret på ven-
stre ben, har fået amputeret fjerde tå på højre fod, og 
nu også har et dybt hælsår. Han er nu på rette vej, kon-
staterer Mohammed. Såret har lukkket sig mere….  Der-
for vælger Mohammad ikke at belaste Peter med trusler 
om flere amputationer.

 
SÅRSTATUS OG KONTINUITET  
– TID EN MANGELVARE 
Jeg spørger til den udegående funktion, som er nævnt i 
det materiale Karina har sendt mig. Liselotte supplerer: 
sårcentret har en udegående funktion på Slagelse Syge-
hus, hvor en afdeling kan bestille et tilsyn – besøg ud af 
huset med hjemmeplejen har man endnu ikke, selv om 
det står på ønskesedlen.  
 
Men hvor har I udfordringer – hvad er i mindre gode 
til på sårcentret? 
 
– Der er udfordringer i primær sektor, påpeger Liselotte. Pa-
tienterne tilses af mange sygeplejersker, og følger de nu udvik-
lingen i såret? laver sårstatus og reagerer i tide? Det kræver 

Karina R og Dorthe på stuegang
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Personalet demonstrerer det tværfaglige samarbejde… 
Fodterapeuten er tilkaldt – der er jo fire terapeuter om 
11/4 stilling - det giver fleksibilitet. Dorthe konfererer 
med Mohammad om muligheden af bedre støtte til Pe-
ters fod. Der er mange muligheder for at opbygge for-
svarlig støtte til Peters hælsår. 

Senere viser fodterapeuten lageret af sko og støvler, som 
patienterne får med som del af behandlingen. I Slagelse 
kommune har patienten egenbetaling, hvis der er be-
hov for specialsko efter udskrivning. Egenbetalingen er 
på 890 kr. – et problem, der kun bliver værre af en bu-
reaukratisk arbejdsgang. 

Det peger igen på behovet for yderligere undervis-
ning af personalet i hjemmeplejen og af praktiserende 
læger. Løsningen er forebyggelse - den skal helst ind i 
forbindelse med tilsyn af patienten. Det lykkes ind i 
mellem, men personalet er presset, siger Liselotte.

– Det sker endda at personalet ikke tør lette på plastret 
for et sår på en cikatrice, fordi basisviden er for lille…

På vej ind mellem to patienter demonstrerer Liselot-
te systoe-måleren på Mohammad. 

I stedet for en henvisning til distal bt-måling sparer vi 
nu patienten for et besøg, hvorefter de skal tilbage til os 

Tilbage ved morgensamlingen påpeger Mohammad 
problemstillingen, at sår ikke er godkendt som et spe-
ciale som i andre lande.  
– Vi skal tiltrække dem ved at vores ledelse bakker op om forsk-
ning.  En opbakning som vi helt sikkert har her i afdelingen.

Liselotte supplerer med systoe-måling, en distal 
blodtryksmåling på tæerne: Dette udstyr har vi fået lov at 
købe hjem - det giver mulighed for et tåtryks indeks, som vi 
skal bruge til hurtigt at diagnosticere og selektere vore pa-
tienter til karkirurgi, også diabetikerne, og hjælpe os ved 
valg af kompressionsform og grad.
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COMPLIANCE, COMPLIANCE… 
Jo længere sydpå vi bevæger os på Sjælland, desto tun-
gere bliver det. Så langt er hele bordet enig. Måske kom-
mer der mere status til området, når Steno åbner penge-
pungen og etablerer fodsårscentre bygget op på multidi-
sciplinære teams med centrum i Køge og Slagelse. Og 
hvis der knyttes fodterapeuter med værksted til Holbæk 
og Nykøbing. Her er behov for en styrkelse, ikke mindst 
fordi der i dag ikke er knyttet fodterapeuter til Nykø-
bing-Falster sårambulatorium. Der arbejdes på at etable-
re fodterapi med værksteder, men i dag henvises alle 
diabetiske fodsårspatienter til Slagelse Sårcenter. 

Mohammad drejer talen hen på compliance: Det dre-
jer sig i høj grad om patienternes evne og vilje til at følge rå-
dene fra læger og sygeplejersker. Ofte har patienterne ikke 
selv forståelse for sammenhængen mellem sår og blodsukker, 
og hvornår de skal reagere. Viden, information om kompli-
kationer og inddragelse af familie og pårørende som partnere 
er vigtig i snakken om patienten i centrum.


