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Høringssvar vedrørende National klinisk retningslinje for ud-
redning og behandling af diabetiske fodsår  

FOA- Fag og Arbejde er desværre ikke på høringslisten til nærværende 

høring.  

Vi vil meget gerne afgive høringssvar desuagtet.  

  

FOA- Fag og Arbejde synes, at det er et flot stykke arbejde der er lavet 

omkring udarbejdelsen af den kliniske retningslinje om udredning og 

behandling af diabetiske fodsår. Det er et område der har brug for stor 

opmærksomhed, da mange mennesker med diabetes får fodsårskom-

plikationer. Derfor er det vigtigt at patienternes behandling er optimal, 

det vi ved virker og af bedste kvalitet. Det skal vi bruge de nationale 

kliniske retningslinjer til.   

Af høringsbrevet fremgår det, at ’’ Den nationale kliniske retningslinje 

for udredning og behandling af diabetiske fodsår er udarbejdet med 

henblik på at bidrage til en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvali-

tet på tværs af landet, sammenhængende patientforløb samt vidensde-

ling på tværs af sektorer og faggrupper’’. Endvidere fremgår det af 

publikationens forord, at den kliniske retningslinje skal sikre’’ Vidensde-

ling på tværs af faggrupper og sektorer’’ 

Derfor undrer det os, at I i beskrivelsen af målgruppen udelukkende ti-

tulerer tre autorisede sundhedsfaglige faggrupper: læger, sygeplejer-

sker og fodterapeuter. Som værende de primære faggrupper, der ar-

bejder med behandling af diabetiske fodsår. Man overser desværre 

endnu en autoriseret sundhedsfaglig gruppe der arbejder tæt på pati-

enten, og som bør være medskrevet i denne kliniske retningslinje, 

nemlig social- og sundhedsassistenterne. Social- og sundhedsassisten-

terne deltager i både behandling og pleje af diabetiske fodsår. De spil-

ler ligeledes en stor sundhedsfaglig rolle i opsporingen af diabetiske 

fodsår. 
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 Social- og sundhedsassistenter arbejder tæt på diabetespatienterne på 

både sygehuse og i den kommunale hjemmesygepleje.  

Det er yderst problematisk, at en klinisk retningslinje ikke omfatter alle 

de relevante faggrupper, som skal arbejde med retningslinjen i praksis. 

Der er uhensigtsmæssigt og ubegrundet, da det ikke afspejler praksis. 

Det opsætter rigide barrierer for den fleksible opgavevaretagelse og 

hindrer den allerede eksisterende organisering af arbejdet. Det er på 

ingen måde kvalitetsfremmende, hvilket den kliniske retningslinje sig-

ter til. Og det er ikke til gavn for patienten.   

 

Hvis vores høringssvar giver anledning til spørgsmål, eller der er behov 

for uddybning, kan jeg kontaktes på kas050@foa.dk.  

 

 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Karen Stæhr 

Sektorformand 
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