
Overskrift  

max 100 tegn 

Patienten anvender fotografering af sit sår som et led 

i dokumentation af sin sårheling- og behandling 

Afsnit og Region 

eller kommune 

Videncenter for Sårheling, Region H, Bispebjerg 

Hospital, København 

Ansvarlig for 

dokumentationsi

nitiativet, 

arbejdsadresse 

og mail-adresse 

Britta Østergaard Melby, afdelingssygeplejerske 

Videncenter for Sårheling, afdeling DS21 

Bispebjerg Bakke 23 

2400 København N. V. 

Bmel0001@regionh.dk 

 

Medansvarlige, 

arbejdsadresse 

og mail-adresse 

Bo Jørgensen, overlæge 

Videncenter for Sårheling, afdeling DS21 

Bispebjerg Bakke 23 

2400 København N. V. 

Bo.Joergensen@regionh.dk 

 

 

Beskrivelse  

Max 300 ord 

Baggrund 

Videncenter for Sårheling anvender fotografering af 

sår som et vigtigt redskab i dokumentationen af 
fremgang i sårheling og effekt af sårbehandling. 

Fotografering af såret anvendes struktureret, både 
under indlæggelse og ambulant, da det foretages af 

læger og sygeplejersker 

I primær sektor foregår dette ikke systematisk, men 
tilfældigt, dog hos patienter, som indgår i 

telemedicin, foregår det systematisk 

En patientinvolvering i dokumentation med 

fotografering ville på dette område kunne være en 

værdifuld mulighed  

mailto:Bmel0001@regionh.dk
mailto:Joergensen@regionh.dk


 

Formål 

• At sikre systematisk anvendelse af 

fotografering i sårhelingen 

• At øge dokumentationen for sårheling og 

behandling 

• At opdage, når sårhelingen går den forkerte vej 

• At øge patienternes empowerment. 

• At øge patient- og pårørendeinddragelsen 

Metode 

Patienten foretager selv systematisk fotografering 
med (obs. data loven!) mobiltelefon af sår eller 

eksem  

Formodede resultater 

Patienterne føler sig i højere grad tilstrækkeligt 

inddraget i sårbehandlingen 

Patienten kan sende et billede, hvis der er 

formodninger om behov for akut sårbehandling  

Konklusion 

Telemedicin lægger op til, at patienten 

selv kan skrive og dokumentere, men 

min erfaring med vores patienter er, at 

det sker yderst sjældent 
 

Billede eller 

video, der 

beskriver 

initiativet 

 

 

 



Jeg dokumenterer altid patientens behandlingsplaner 

SAMMEN med patienten, men pt gør ikke noget selv 

 

 

Vi bruger også et dataindsamlingsskema, som patienten 

selv dokumenterer i, desværre er den ikke digital, så den 

destrueres, når oplysningerne er brugt af læg og 

sygeplejerske i  SP eller lignende dokumentationsredskab 

 

Kh 

 

 


