
Spørgsmål panelet 

    

1. Hvad teknologien kan tilbyde både i forhold til de mennesker, der skal anvende den 

(eks. sårsygeplejersker og andet personale) og de mennesker (borgere) den skal 

anvendes på.  

 Vil den nuværende situation blive bedret med den nye teknologi? 

 

2. Den nye teknologi  og forventninger fra samfundet/politikerne om en reduktion i 

plejeressourcer/sundhedsudgifter i sårplejen.  

 Hvordan ser I den i forhold til jeres arbejdsområde, og hvad er konsekvensen for de 

borgere, I behandler? 

 

3. Samarbejdet mellem private og offentlige instutioner samt mellem primær, sekundær 

sektor og borgerne omkring ny teknologi i fremtidens sårbehandling - f.eks. effekten af 

overførsel af data fra patientens mobiltlf. til hjemmeplejen omkring 

kompressionsmåling mv.  

 Ser dette som et realistisk scenarie i forhold til såvel borgere som personale, og hvilke 

behov skal være opfyldt hos de forskellige grupper for at et sådant samarbejde kan lykkes? 

Videncenter for Sårheling, F. Gottrup 
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(Hjort A, Gottrup F , J Wound Care. 2010; 19:173-84) 

Cost of wound treatment to increase significantly in Denmark over the next decade 

The Study presents an Empirical Model calculating the Economic Consequences of 

Future Challenges such as Demography, Lifestyle and Type 2 Diabetes Mellitus.  
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Burden of Chronic Wounds in DK (and Europe) 

The Financial Burden divided into Sources in Wound Therapy, 2008 - 2020 

It is suggested that a National Strategy for Wound Therapy may convert a Future Deficit to 

Zero-Balance. Similar Challenges are expected in other Western European Countries. 
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