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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al. Hospital/afdeling 

A2. Forsøgets titel 

A3. Ansvarlige leder for 

Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Gødstrup (RHG) 

Brobygning: Optimeret behandling af patienter med diabetiske 
fodsår 

forsøget 

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

Bl. Formål 

B2. Beskrivelse 

At optimere behandlingen af patienter med komplicerede 
diabetiske fodsår som ses i Sårambulatoriet Ortopædkirurgisk 
Klinik, RHG (Sårambulatoriet) ved etablering af et tæt samarbejde 
med Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme, RHG (KDH) 
Som tovholder for dette samarbejde vil afdelingslæge      få 
mulighed for at løfte sine egne ledelsesmæssige- og 
organisatoriske kompetencer. 
Aktuelt henviser almen praksis patienter med komplicerede 
diabetiske fodsår til Sårambulatoriet der vurderer behov for 
kirurgiske tiltag, aflastning, antibiotisk behandling og anden 
sårpleje. Der ses omkring 4-8 patienter pr uge. Den Nationale 
Kliniske Retningslinje "Udredning og behandling af patienter med 
diabetiske fodsår" anbefaler en multidisciplinær tilgang til disse 
patienter inkluderende endokrinologisk vurdering for at sikre 
optimeret metabolisk kontrol hos disse ofte skrøbelige patienter 
med stor risiko for recidiv af sår, amputation, funktionstab og 
død. Gamle opgørelser af amputationsrater hos diabetes patienter 
i Region Midt har vist en højere rate af amputationer i 
optageområdet for RHG sammenlignet med øvrige områder af 
regionen. Der er formentlig således en gruppe patienter med 
dysreguleret diabetes og fodsår som kunne profitere af en mere 
opsøgende indsats for at sikre optimal medicinsk behandling. Vi 
vil starte et samarbejde med Sårambulatoriet som skal sikre at 
alle patienter der henvises med diabetiske fodsår tilbydes en 
endokrinologisk vurdering af den metaboliske kontrol. Vi vil 
tilbyde en bred biokemisk undersøgelse og vurdere aktuelle 
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B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

medicinske behandling ud fra FMK. Ud fra dette tages der stilling 
til behandlingsoptimering - enten via råd til patientens 
praktiserende læge (for de som er nær-optimalt metabolisk 
kontrolleret) eller der iværksætter et optimeringsforløb i Klinik for 
Diabetes og Hormonsygdomme, RHG (KDH). så vidt muligt 
forsøges optimeringsforløbet koordineret med besøg i 
Sårambulatoriet. Projektet skal endvidere sikre at den meget 
dysregulerede patient med fodsår kan ses akut af "endovagten" 
som kan tilkaldes ( efter nærmere specificerede kriterier) for råd 
om fx iværksættelse eller optimering af insulinbehandling. 
Dette brobygningsprojekt indebærer at undertegnede på alle 
fodsårspatienter vurderer blodprøveresultater og FMK oplysninger 
samt henvisninger fra praktiserende læger. Dernæst gives råd ift 
behandlingsoptimering til patienten og dennes praktiserende læge 
via korrespondancebrev eller patienten visiteres til et 
optimeringsforløb i KDH. 
Projektet evalueres ud fra følgende 2 succesmål: 

1) Minimum 80% accepterer tilbud om biokemisk undersøgelse og
endokrinologisk vurdering
2) Minimum 80% med svært dysreguleret diabetes
(HbAlc>68mmol/mol) møder frem i et optimeringsforløb i KDH.

Der forventes en samlet arbejdsbyrde ugentligt på 1,5 time for 
undertegnede. Som led i projektet sparres med Center for Den 
Diabetiske Fod, Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) som i 
foråret-sommeren 2022 evaluerer egne tiltag og evt kan bidrage 
med råd og forslag til udbygning af dette brobygningsprojekt. 
Slutteligt kan sammenlignende undersøgelser af demografiske 
forhold, risikofaktorer og amputationsrater mellem RHG og SDCA 
inddrages i evalueringen af indsatsen. 

- Medicinsk Afdeling, RHG forpligtiger sig til 1 ½ times
arbejdstid til        pr uge. Der aftales fast tillæg på
50.000 kr/år + resultatløn So%. Der afviges ikke fra
overenskomsten.

B4 I hvilken periode kører Maj 2022 til ultimo december 2023 
forsøget? 

B5. Organisering 

B6. Økonomi 
(Tillægsstørrelse 20.000 -
35.000 eller 50.000 kr.) 

50.000 kr/år + resultatløn So%. 
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tildeles den ansvarlige afd.læge I 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 1/5 2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31/12 2023 

Forsøget ophører senest 31.12.2023 

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 

Afdelingslæge 

I
D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL · For Region Midtjylland




