
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Forebyggelse af fodsår hos type 2 diabetes- 
patienter (T2D) 
 Klyngepakke 
 

 

 

 

Kort introduktion til pakken 

DSAM anbefaler, at alle diabetikere bør have mindst én årlig fodstatus. 

Undersøgelsen omfatter screening for risikofaktorerne neuropati, arteriosklerose 

og deformiteter. 

  

Formål med klyngepakken er at belyse, hvordan vi sikrer, at flest mulige patienter 

får undersøgt fødderne mindst én gang årligt, primært hos en fodterapeut, og hvis 

det ikke er realistisk, hvordan fodundersøgelsen kan foregå i praksis. Derudover er 

fokus på tværsektorielt samarbejde og særligt skrøbelige patienter. 

 

Hvorfor er dette vigtigt? 

Mange skrøbelige patienter får ikke bestilt tid hos en fodterapeut. Der kan 

være mange årsager til dette, herunder økonomi, glemsomhed, manglende 

henvisning osv. 

 

Hvad kan I forvente? 
På klyngemødet vil I få et indblik i egne data, sammenholdt med de øvrige 

klyngemedlemmers data samt ideer til, hvilke udviklingsmuligheder I har, og 

hvad I har mulighed for at arbejde videre med i klinikken, sammen med 

praksispersonalet. 

 

Forberedelse 
Du har trukket relevante data i dit eget system, herunder sendt dem til 

klyngekoordinatoren inden mødet, så de kan anonymiseres.   

 

Metode og materiale 

Dataafsæt for klyngedrøftelsen er afregningsdata for udførte årsundersøgelser 

hos en fodterapeut i 2018. Fokus vil være henvisningsmønstre på yderniveau 

og tværsektorielt samarbejde: 

 Antal T2D patienter, der har en henvisning til fodterapeut i procent i 

2018 i forhold til antallet af T2D patienter. 

 Praksis’ procentvise afvigelse fra klyngens gennemsnitlige antal 

henviste. 

 Udførte fodundersøgelser i procent i 2018 i forhold til antallet af 

T2D patienter. 

 Praksis’ procentvise afvigelse fra klyngens gennemsnitlige antal 

undersøgelser. 

 

 

  

 

Praktiske oplysninger 
 

Pris 

Pakken er gratis 

 

Varighed 

3-4 timer 

 

Pakkeudbyder 

Denne pakke er udarbejdet af KAP-S. 

 

Ved spørgsmål relateret til pakken samt 

rekvirering af underviser: 

Kontakt lægefaglig konsulent: 
Berit Lassen, tlf.: 5188 2575 
Mail: Berit.lassen@dadlnet.dk 
 
 
For dataudtræk: 
Datakonsulent Jeanette Andersen, tlf.: 
2087 1906 
Mail: jeae@regionsjaelland.dk 
 
Datakonsulent Thomas Nielsen, tlf. 
5168 0285 
Mail: tshni@regionsjaelland.dk 
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Klyngepakke 
 

Forslag til tværsektorielle aktiviteter 

Inviter samarbejdspartnere: 

 Kommunen – kan hjemmeplejen bidrage til at forebygge 

fodsår? 

 Lokale fodterapeuter – hvordan foregår fodundersøgelsen? 

 Endokrinolog – undervisning i forebyggelse og behandling  

 Samarbejde - hvilke patienter skal vi henvise? 

Drøftelse i klyngen 

Drøft årsager til variation indenfor klyngen 

 Hvordan sikrer I, at alle jeres diabetespatienter tilbydes en årlig 

henvisning til fodstatus hos fodterapeut? 

 Hvordan håndteres de patienter, der ikke får undersøgt fødder 

hos fodterapeut? 

o Tilbydes de undersøgelse i praksis? 

o Bruger I mikrofilament undersøgelsen, stemmegaffel? 

o Hvem udfører og hvor ofte? 

o Organisering og rutiner i praksis. 

o Er der honorarmæssige udfordringer? 

o Hvordan håndteres skrøbelige patienter? 

 

Opsamling på drøftelse 

 Hvilke tanker har diskussionen sat i gang? 

 Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis? 

 Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet i 

klyngen? 

 Hvad tager I med hjem til praksis? 

 Hvilke tiltag vil I konkret tage, når I kommer hjem i praksis?  

 

Opfølgende aktiviteter 
Hvis I vælger at arbejde videre med temaet, så aftal en dato for et 

opfølgende møde. Hvis I vil følge udviklingen i de data, I har kigget på, skal 

der gå minimum et halvt år. 

 

Drøft muligheden for fælles kompetenceudvikling af praksispersonalet.  

Såfremt praksis ønsker at organisere et decideret kursusforløb, kan der 

søges om godkendelse af kurset og refusion via PLO-E. 

 

Fordrer drøftelsen praksisudvikling, kan POL-S teamkoordinator Sonja 

Rasmussen kontaktes. 

 

 

  

 

Praktiske oplysninger 
 
Ønske om facilitering eller praksisudvikling: 
Kontakt POL-S teamkoordinator: 
Sonja Rasmussen, tlf.: 93 57 00 88 
Mail: Sora@regionsjaelland.dk 

 

 

Materiale 

Der kan søges om kursus godkendt til 

refusion i PLO-E 

Se PLO videoerne: 

Videomateriale 

 

DSAM vejledninger 

Type 2 diabetes 

 

Sundhed.dk - fodsår 
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