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Du bruger tiden på det du gerne vil ... nemlig dine 
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ler og ikke mindst omsætning. 

Enkelt og brugervenligt
Du skal blot have en internetforbindelse - vi pas-
ser på dine data og sørger naturligvis for backup 
og opdatering.

Vi er altid klar til 
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Vores support hjælper dig hurtigt, og med et 
smil - OG det koster ikke ekstra!
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Kontakt os idag, for et tilbud og en gratis demo. 
For under 500 kr. om måneden er du igang med 
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’Hvis vi i fællesskab skal få løftet dia-
betesindsatsen generelt og især over 
for de socioøkonomisk svage risiko-
patienter, er vi nødt til at bruge an-
ledningen til at tænke nyt og undgå 
den traditionelle kassetænkning, siger 
Knut Borch-Johnsen om visionsoplæg 
for Steno Diabetes Program Sjælland.
+  Dagens Medicin/7. februar 2017

’De sidste ti år er der brugt enor-
me ressourcer på at definere opgave-
snit mellem region og kommune. Med 
sundhedsaftaler, retningslinjer og for-
løbsprogrammer har vi forsøgt at de-
finere og fordele opgaven mellem os 
– skære kagen så at sige. Nu skal vi vi-
dere. Fremtiden kræver, at vi samar-
bejder ud fra et fælles mål og et samlet 
fokus’, skriver Bent Hansen, formand 
for Danske Regioner.
+  Altinget.dk/2. marts 2017

’Jeg nægter at tro, at vores politike-
re er så selvhøjtidelige og ufolkelige, at 
hele Folkemødet skal tie og ligge stille 
hen, når de taler. Det, der har fyldt al-
lermest, er det ufolkelige - det udemo-
kratiske i, at der er nogen, der er mere 
værd end andre på Folkemødet, siger 
seniorkonsulent Susanne Holmgaard 
Hansen om, at alle arrangementer på 
Folkemødet skal indstilles, når parti-
formændene taler.
+  TV2/Bornholm/9. marts 2017

/opdatering
 af tina rønhøj /tr@fodterapeut.dk

KLIP
fra medierne

STENOMODEL I HELE REGION H
Region Hovedstadens hospitaler er 
lige nu i gang med at beskrive stan-
darden for fodbehandlingen for dia-
betikere, og for hvordan standard-
en kan løftes i de kommende år. Det 
sker i kraft af, at regionens fire akut-
hospitaler, Rigshospitalet og Born-
holms Hospital for nylig har under-
skrevet ’Steno Partner aftaler’ med 
Steno Diabetes Center Copenhagen 
(SDCC). Aftalen betyder, at SDCC og 
hospitalerne ønsker et forpligtende 
samarbejde om behandlingsinitiati-
ver, klinisk forskning, uddannelse og 
sundhedsfremme i relation til diabe-
tes. 
+  www.steno.dk/27. februar 2017 



  

Hospitalsfodterapeuter spiller en afgørende rolle for 
diabetikere med fodsår. For uden aflastning heler så-

rene ikke, og den funktion er vi fodterapeuter specialister i at 
udføre ved tæt beskæring og såraflastninger i behandlerfodtøj. 
Behandlingen sker i stigende grad på hospitalerne, hvor fod-
terapeuter er med til at redde mange fødder hvert år. Indtil nu 
har vi dog ikke vidst helt præcis, hvilke arbejdsopgaver hospi-
talsfodterapeuter udfører. Det er aldrig blevet kortlagt og doku-
menteret. Men nu har to studerende undersøgt fodterapifunkti-
onen på tre hospitaler. 

Undersøgelsen konkluderer, at hospitalsfodterapeuter arbejder 
meget forskelligt, og øget videndeling og mainstreaming af ar-
bejdsgange kunne være en fordel. Efter at have læst undersøgel-
sen, undrer jeg mig over, hvor stor forskel der er på normerin-
gerne. Alle ved, at aflastningen af såret er alt afgørende for, at et 
fodsår heler. Trods det er fodterapeuter den faggruppe, der har 
den laveste normering. Jeg tænker, at en af forklaringen på det 
er, at man ikke altid ved, hvad fodterapeuter kan; en erfaring jeg 
selv har gjort mig i min tid som hospitalsfodterapeut. 

Derfor mener jeg, at Danske Fodterapeuter har en opgave i at do-
kumentere, hvad fodterapeuter kan. Og at der er et behov for at 
kigge indad på hospitalerne. Med undersøgelsen – som du kan 
læse om på side 12 – har foreningen taget første skridt mod må-
let om flere hospitalsfodterapeuter, men vi er nødt til at komme 
videre. Ellers rykker det ikke i forhold til at løfte den opgave med 
at aflaste sår, som vil stige kraftigt i takt med antallet af diabeti-
kere stiger markant i den nærmeste fremtid

UDVID HOLDET AF 
HOSPITALSFODTERAPEUTER
Tina Christensen, formand

Sundhedsplatformen har startvanske-
ligheder
Den ny Sundhedsplatform i regionerne Hovedsta-
den og Sjælland samler 30 it-systemer i ét fælles, 
så behandlere i regionen kun skal kigge i en jour-
nal. Implementering sker på et hospital ad gangen, 
både i 2016 og 2017, og skaber lige nu debat i Da-
gens Medicin, fordi systemet har startvanskelig-
heder. Problemerne er blandt andet, at systemet 
ikke er tilpasset alle patientgrupper og mangler lo-
kal tilpasning. Det er hensigten med Sundheds-
platformen, at patienterne skal kunne følge med i 
behandlingen og have en dialog med læger og an-
dre behandlere. Du kan læse mere om Sundheds-
platformen og se en film på :
+  www.regionh.dk/sundhedsplatform 

”Med undersøgelsen har foreningen 
taget første skridt mod målet om flere 
hospitalsfodterapeuter.

40
Amputationer i underekstremiteterne undgås i 
gennemsnit på hospitaler, hvor fodterapeuter er 
en del af behandlerteamet.
Kilde: Diabetes Research and Clinical Practice, 2017

LEDER
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Region Sjælland går egne veje
Region Sjælland er den eneste af de fem regioner, 
der ikke vil have sit eget Steno Diabetes Center. I 
stedet har regionen visioner om et Steno Diabete-
sprogram Sjælland (SDPS), der skal være et mur-
stenløst center med en ledelse, der koordinerer 
programmet. Årsagen til, at Region Sjælland øn-
sker en anden model end de øvrige regioner, er, 
at de ønsker at reducere ulighed i sundhed, både 
mellem borgere og de andre regioner. Regionen 
udtaler selv, at de generelt har en dårligere sund-
hedsprofil end de øvrige regioner.
+  Kommunal Sundhed/7. februar 2017



6 fodterapeuten  /april  2017

OM
Judy Rieneck

Fodterapeut i Horsens siden 1982.

 Driver klinik sammen med sin 
mand, fodterapeut Johnny Milner. 

De seneste seks år har klinik-
ken haft adresse i Horsens Sund-
hedshus, der var landets første af 
slagsen – og i dag landets største 
med 30 klinikker inden for sund-
hedsområdet.

Mor til to sønner og farmor til to 
piger på syv og 10.

Bor i Juelsminde.
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erigende, fantastisk, lærerigt. Judy Rieneck strør gavmildt 
de store, positive ord ud, når hun entusiastisk fortæller om 
at være medlem af organisationen Inner Wheel – den kvin-
delige parallel til Rotary. For Judy Rieneck er medlemskabet 
lig med et stærkt netværk mellem medlemmerne og ople-
velser, hun aldrig ville få som enkeltperson. 

Sammen med de øvrige kvinder i sin Inner Wheel-klub i 
Horsens har hun været ude for at se et fængsel; hun har 
været på virksomhedsbesøg hos en bedemand og har set 
både vagtcentralen og en ambulance indefra. Hendes klub 
har også haft besøg af borgmesteren og været i byrådssalen 
– blot for at nævne nogle få af de oplevelser, der har været 
på programmet til møderne i klubben. 

”Det er med til at give mig et indblik i hjørner af samfun-
det, jeg ellers ikke ville få, og det er med til, at jeg fortsat 
kan udvikle mig som menneske og lære en hel masse sta-
digvæk. Jeg vil ikke gå i stå. Det sker, at jeg på klinikken har 
patienter, som har mistet interessen for at udvikle sig, og 
der vil jeg i hvert fald ikke havne”, slår Judy Rieneck fast.

Selv om hverdagen kræver, at hun konstant forholder sig 
til nye mennesker, har hun altid opsøgt det samme i friti-
den. Den 59-årige fodterapeut var i mange år medlem af 

Fodterapeut Judy Rieneck har altid engageret sig i frivilligt arbej-
de. I øjeblikket er hun distriktspræsident for Inner Wheel. Selv om 
hverdagen på klinikken i Horsens er fuld af møder med vidt for-
skellige mennesker, opsøger hun det samme i fritiden.

af Mona Østerlund, info@fodterapeut.dk

B ›

Jeg vil stadig lære 
en masse

PROFIL
Ildsjæl
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Ladies Circle, der er et netværk for yngre 
kvinder. Hun elskede fællesskabet og nåede 
også at blive landsformand i 1998. Som alle 
andre måtte hun dog sige farvel til klubben, 
da hun var fyldt 45. Et par år senere kom hun 
så med i Inner Wheel, da en af de gode ven-
inder fra Ladies Circle forsikrede hende om, 
at det var lige så godt. 

Judy Rieneck har da også engageret sig i In-
ner Wheel i en grad, så hun i øjeblikket er di-
striktspræsident for det, der hedder distrikt 
45. Distriktet dækker hele Midtjylland og 
tæller 21 klubber, og hun har besøgt dem alle. 

”Vi er upolitiske, men det er klart, at med-
lemmerne har forskellige holdninger, og det 
er en god udfordring at være sammen med 
andre mennesker end dem, man selv væl-
ger. Jeg synes, det er så berigende at møde 
mennesker med et andet liv end mit”, siger 
Judy Rieneck.

Har altid engageret sig
I 35 år har Judy Rieneck drevet klinik i Hor-
sens, som hun flyttede til som helt nyuddan-
net fodterapeut i 1982. Det var dengang, hvor 
fodterapeuterne lige havde fået overens-
komst med sygesikringen, og der manglede 
terapeuter ude i landet. Så selv om køben-
havneren Judy Rieneck havde ejerlejlighed 
på Frederiksberg sammen med sin mand, 
drog de mod vest.

”Vi valgte Horsens, for der var ingen fodte-
rapeuter på det tidspunkt. Vi var enige om, 
at vi ikke ville sidde som 60-årige og ærg-
re os over, at vi ikke gav det en chance, så vi 
sprang ud i det. Vi kunne jo altid tage tilba-
ge til København, hvis det ikke gik”, fortæl-
ler Judy Rieneck.

›

Verdensomspændende kvindeor-
ganisation.

Er repræsenteret i 101 lande, har 
cirka 100.000 medlemmer. 

I Danmark er der cirka 3000 med-
lemmer fordelt på 110 klubber lan-
det over. Klubberne er opdelt i 
fem distrikter, der hver har en di-
striktspræsident og –bestyrelse. 

En gang om måneden samles 
medlemmer til møde i deres klub. 
Møderne har en fast struktur med 
bl.a. et kort indlæg fra et medlem, 
foredrag eller virksomhedsbesøg.

Hvert år har Inner Wheel en år-
sindsamling til et valgt hjælpe-
projekt. 

Hendes mand, Johnny Milner, blev 
i første omgang i hovedstaden for 
også at uddanne sig til fodterapeut, 
mens Judy Rieneck og parrets fire-
årige søn rejste til Horsens. Det blev 
en hård tid, hvor hun skulle etable-
re sig med egen klinik i en helt ny 
by uden at kende nogen – og få en-
derne til at nå sammen i hverdagen. 
Alligevel gik hun hurtigt ind i bør-
nehavebestyrelsen, og i 1983 blev 
hun frivillig i Horsens Krisecenter.

”Jeg tænkte bare, at det var så for-
færdeligt, at nogle kvinder bliver 
udsat for vold, at jeg godt ville væ-
re frivillig og tage en nattevagt af og 

til”, siger Judy Rieneck.
Hun mener, det er et spørgsmål om 
prioritering at få tid og overskud til 
det frivillige arbejde.

”Som selvstændig kan man jo i høj 
grad selv tilrettelægge sin tid, og 
det giver nogle muligheder”, sy-
nes fodterapeuten.

Krisecentret endte Judy Rieneck 
med at engagere sig så meget i, at 
hun i nogle år blev formand for det, 
og den post betød masser af møder 
med myndigheder samt ansættel-
ser og afskedigelser af medarbej-
dere.

profil  / Ildsjæl

”Judy Rieneck

Jeg tænkte bare, at det var 
så forfærdeligt, at nogle 
kvinder bliver udsat for 
vold, at jeg godt ville være 
frivillig og tage en natte-
vagt af og til.

INNER WHEEL 
Om kvindeorganisationen
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”På den måde fik jeg en række erfarin-
ger, som jeg har kunnet bruge i mit ar-
bejde som fodterapeut”, siger hun.

De små bække 
Gennem møderne i Inner Wheel får Ju-
dy Rieneck kendskab til mange sider af 
samfundet, som hun kan drage nytte af i 
samtalerne med patienter. Som når hun 
har en indsat fra et af områdets fængsler 
som patient, og hun faktisk har set ste-
det indefra. Eller når hun ved, hvordan 
Røde Kors’ asylcenter ser ud, for derfra 
kommer der også patienter.

For Judy Rieneck kan frivilligt arbejde 
og det professionelle virke befrugte hin-

anden. Samtidig sørger hun for at holde 
tingene adskilt.

”Det er vigtigt for mig, at jeg ikke har 
den faglige hat på i Inner Wheel og om-
vendt, men jeg kan jo godt udveksle go-
de tip om bøger med en patient på bag-
grund af det, vi læser i litteraturklubben 
i Inner Wheel”, siger hun.

Ud over den personlige udvikling er det 
også et vigtigt aspekt for Judy Rieneck, 
at hun gennem det frivillige arbejde er 
med til at udføre et stykke velgøren-
hedsarbejde. Som når hendes distrikt 
har kunnet sende 200.000 kroner til 
støtte for udsatte grønlandske børn, el-

ler når Inner Wheel i Danmark hvert år 
vælger en organisation at støtte med en 
portion penge. I år er det foreningen 
”Broen” for udsatte børn. 

”De små bække kan blive til en stor å, og 
i samlet flok kan vi give noget, der batter 
til dem, der trænger. Det er fantastisk at 
være en del af”.

”Som selvstændig kan man jo i høj grad selv tilrettelægge sin tid, og det giver 
nogle muligheder”, siger Judy Rieneck.
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Diabetesmedicin koster tæer
Type 2-diabetikere, der tager diabetesmedici-
nen canagliflozin, har større risiko for infektion, sår 
og amputationer. Det viser to kliniske studier, der 
fandt en stigning af underbensamputationer, pri-
mært af tæer. Forskerne ved ikke, hvilke mekanis-
mer, der er årsag til den øgede risiko. På baggrund 
af studierne anbefaler Det europæiske lægemid-
delagentur EMAs komité for vurdering af læge-
midlers sikkerhed PRAC, at producenten skriver en 
advarsel i indlægssedlen. Heri skal der stå, at der 
er risiko for underbensamputationer og understre-
ge, at der er et behov for forebyggende fodpleje. 
Læger anbefales desuden at stoppe behandlingen 
med canagliflozin, hvis patienter udvikler betydeli-
ge komplikationer som infektioner eller hudsår.
+  Dagens Medicin/20. februar 2017

Indlæg kan øge instabiliteten
Diabetikere med perifer neuropati falder oftere på 
grund af postural instablitet. Derfor bliver de ofte 
rådet til at gå med aflastende indlæg, selvom ef-
fekten er uvis. Et hold forskere har undersøgt ef-
fekten og konkluderer, at indlæg har en effekt på 
den statiske balance, men ikke på reaktionsha-
stigheden under gangafvikling. Den nuværende 
praksis med at producere aflastende indlæg med 
et svangløft mener forskerne desuden gør patien-
terne mere instabile; dog kan stof som beklæd-
ning reducere den negative effekt. Flade og bløde 
indlæg ser ud til lige nu at være det mest optimale 
design til diabetikere med en dårlig balance. For-
skerne mener derfor, at der er et behov for at ud-
vikle indlæg, der kan reducere risikoen for at få 
fodsår, uden at det går ud over balancen.  
+  Kilde: Journal of Foot and Ankle Research/2016, 
9:40

/diabetes
 af tina rønhøj /tr@fodterapeut.dk

MENNESKER MED PARKINSON’S OG 
HJERTEANFALD FALDER
Et nyt studie blandt 363 menne-
sker med Parkinson´s og hjerte-
anfald viser, at de har en høj risi-
ko for at falde. De fleste deltagere 
gik i sutsko hjemme og vandresko 
ude og prioriterede komfort, når de 
valgte sko. 50 procent havde ople-
vet at falde og 43 procent fortalte, 
at de havde problemer med fødder-
ne. Dem, der var faldet, havde de 
fleste problemer med fødderne, som 
påvirkede balancen og deres valg af 
fodtøj. Cirka halvdelen af deltager-
ne havde aldrig fået fodterapi.
+  Kilde: Journal of Foot and Ankle Research/2016, 9:39
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20.000
danskere rammes hvert år af et slagtilfælde.

Kilde: Dansk Stroke Center 
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/gigt
 af tina rønhøj /tr@fodterapeut.dk

Fodinformation ved gigtdiagnose
Op mod halvdelen af mennesker med reumatoid 
artritis har symptomer på fodproblemer, når de får 
diagnosen. Ny undersøgelse viser, at information 
om fodsundhed sjældent bliver givet til patienter-
ne, hvilket har en negativ effekt på fodsundheden 
og livskvaliteten. Derfor anbefaler forskerne, at 
målrettet information om fodsundhed udleveres, 
når diagnosen stilles – både mundtligt og skriftligt 
i form af en pjece. 
+  Kilde: Journal of Foot and Ankle Research/2017, 
10:12

Spondylartropatier nedsætter 
fodfunktionen
En nyere undersøgelse af patienter med Spon-
dylartropatier viser, at smerte, hævelser, rødme 
og følsomhed er hovedårsagerne til fodrelatere-
de funktionsnedsættelser. Patienterne, der ind-
gik i undersøgelsen, havde haft fodsmerter i mere 
end fire uger og led af ankyloserende spondylitis 
og psoriasisgigt. 
+  Kilde: Journal of Physical Therapy Science/29. juli 
2016.

GONIOMETER-APP
Nu kan du skifte dit almindelige 
plastikgoniometer ud med en app, 
når du skal måle dorsalfleksionen 
af 1. metatarsophalangealled. En 
nyere undersøgelse af app´en ’Dr 
G’ viser, at den er en smule me-
re pålidelig end plastikudgaven. 
Du bør undgå at skifte mellem for-
skellige goniometerapps, hvis du 
vil bruge måleringerne til at sam-
menligne en udvikling. 
+  Kilde: Journal of Foot and Ankle Research/2015, 8:30
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aau.dk
Her kan du læse mere om Teknoantropologi

+

FAGLIGT
Hospitalsfodterapeuter

foto: Mie Hampen
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       F

NY UNDERSØGELSE AF FODTERAPIEN PÅ TRE HOSPITALER VISER, AT FODTERAPEUTERS ARBEJDER 

SPÆNDER BREDT. DE SLUKKER BÅDE BRANDE OG ARBEJDER PROFYLAKTISK - ALT AFHÆNGIG AF, 

HVILKEN HOSPITALSSPECIALE DE TILKNYTTET.

Af Tina Rønhøj /  tr@fodterapeut.dk

Hospitals- 
fodterapeuter 
spænder bredt 

›

Hospitalsfodterapeuter

13april  2017/   fodterapeuten

Find ud af, hvordan hospitalsfodterapeuter 
arbejder. Sådan lød opgaven sidste år fra 
Danske Fodterapeuter til to studerende 
fra teknoantropologistudiet, der har un-
dersøgt det ved at følge fodterapeuter på 

Regionshospitalet Viborg, Slagelse Sygehus og Ste-
no Diabetes Center. 

Deres konklusion er, at man ikke kan sige noget en-
tydigt om, hvordan hospitalsfodterapeuter arbejder, 
fordi det varierer fra sted til sted. Fodterapifunkti-
onen er tilpasset de organisationer, den befinder sig 
i, så det fungerer for behandlere og patienter. Der-
for er der ikke én hospitalsmodel, der er bedre end 

andre, mener de studerende, og siger, at der er for-
dele og ulemper ved alle tre set-ups.   

Tre verdener
På Steno Diabetes Center oplevede de studerende 
Kim Hartmann Berggreen og Kirstine Kongsgaard 
Nielsen, at fodterapien er en fastforankret afdeling, 
der er fuldt integreret i behandlingen. Fodterapeu-
terne her tilkalder andre specialister, når det er nød-
vendigt og er det eneste af de tre steder, hvor der er 
en fodterapeut ansat på fuld tid. 

På Regionshospitalet Viborg har fodterapeuterne en 
udpræget konsulentrolle og er tilknyttet sårcentret, 
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der hører under karkirurgien. De arbejder på skift på alle fem hver-
dage. En af fodterapeuterne er desuden tilknyttet diabetesambu-
latoriet en dag om måneden.

 På Slagelse Sygehus arbejder fodterapeuterne på skift i en mere 
separat funktion under ortopædkirurgien. De er fast på sengeaf-
snit to dage om ugen og tilkaldes, når der er behov for det. 

Profylakse på Steno
’Vi fik indtrykket af, at patienterne på Steno Diabetes Center var 
meget mere beskyttede end de andre steder. Det er de på grund 
af fokusset på det profylaktiske arbejde, som der er tradition for 
på Steno’,  siger Kirstine Kongsgaard Nielsen. På sårambulatoriet i 
Viborg og Slagelse ser man i højere grad først patienterne, når fod-
problemerne har udviklet sig. Blandt andet fordi Viborg er en kar-
kirurgisk afdeling og ikke et ambulatorium. ’På Viborg og Slagelse 
bemærkede vi også, at patienterne var knap så ressourcestærke, 
hvilket kan være forklaring på, hvorfor de ikke har fået den nød-
vendige profylaktiske behandling i privat praksis’.

Noget, der er kommet bag på de studerende under deres feltarbej-
de, er, at der er en tydelig mismatch mellem beskrivelsen af ud-

dannelsen til fodterapeut og det arbejde, som fodterapeuter ud-
fører på hospitalerne.

Ekstra kompetencer
’Da vi læste om fodterapeutuddannelsen, fik vi et indtryk af en 
terapeutisk afhjælpende disciplin over for blandt andre ældre og 
sportsudøvere. Men da vi kommer ud på Steno og ser, hvordan 
de sonderer til dybden i et sår og siger, at der er kontakt til benet. 
Så kan jeg godt regne ud, at de har tilegnet sig mange flere kom-
petencer fra at lave indlæg og bøjler, til at kunne have med de her 
grelle tilstande at gøre. Og jeg kunne jo høre, at de var kompeten-
te til det, de havde med at gøre’, siger Kirstine Kongsgaard Niel-
sen, der er uddannet sygeplejerske. 

Kim Hartmann Berggreen, der er uddannet ergoterapeut, var og-
så overrasket over det faglige niveau inden for anatomi.
’Jeg overværede fodterapeuten på Slagelse Sygehus, mens hun la-
vede indlæg ud fra en gipsafstøbning. Hun var både opmærksom 
på en nedsunket forfod, nedsat ankelbevægelig og hvordan det på-
virkede resten af benet. Med min anatomiske baggrund kan jeg se, 
at de godt ved, hvad foden laver. Og det er på trods af, at uddan-
nelsen kun er halvandet år i forhold til min egen på tre og et halvt 

›
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Om de teknoantropologistuderende

Kirstine Kongsgaard Nielsen har en baggrund som sy-
geplejerske og Kim Hartmann Berggreen som ergo-
terapeut og er begge ved at tage en kandidatgrad i 
Teknoantropologi. De har netop afsluttet 9. semester 
på studiet og nu venter 10. og sidste semester, hvor de 
skal skrive speciale.  

Kandidatuddannelsen i Teknoantropologi handler om at 
bidrage til udviklingen af ny teknologi og om at bygge 
bro mellem tekniske eksperter og andre grupper, der 
arbejder med ny teknologi, herunder kunder og andre 
brugere, ledelse, leverandører, reklamefolk, offentlig-
heden, beslutningstagere mv. Uddannelsen indeholder 
et længere feltophold i en teknologitung virksomhed, 
en international NGO eller en offentlig styrelse.

Læs mere på www.aau.dk
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år. Der er selvfølgelig stor forskel på kun at skulle vide noget om 
foden, men der er alligevel rigtig mange forskellige små knogler i 
fødderne’, siger Kim Hartmann Berggreen. 

Uskrevne regler
De studerende oplevede også barrierer for en optimal behandling 
for patienterne. Blandt andet en uskreven regel om, at man ikke 
må ændre på andres - fodterapeuters, håndskomageres og orto-
pæders - indlæg eller sko. 

’Med denne ”regel” opstår der et dilemma, når patienten er util-
freds med indlæg eller sko og ikke vil gå tilbage til producenten og 
få det rettet til. Så står hospitalsfodterapeuten med to valg; enten 
korrigerer de lidt eller også lader de patienten i stikken, fordi de 
ved, at han ikke kommer til at gå med dem. Og derved ikke får gavn 
af den forebyggende effekt’, siger Kim Hartmann Berggreen, der i 
situationen oplevede, at der blev korrigeret lidt. Dog kun på pæda-
gogisk vis - fortæller han - da det handlede om andet end formen. 

Information kan dæmpe brandslukning
Da de studerende havde skrevet deres konklusion, tænkte de over, 
hvor meget brandslukning, de havde set på hospitalerne i såram-

bulatorierne, hvor patienterne først kommer, når sårene er op-
stået og er blevet dybe. 

’Derfor gisner vi om, at man kunne komme rigtig langt, hvis pa-
tienterne - allerede når de fik konstateret diabetes - fik en tjekli-
ste hos deres praktiserende læge eller fodterapeuten over, hvad de 
skal være opmærksom på ved fødderne. Så tror vi ikke, at det var 
kommet så vidt. Men det kan man jo også adressere ved at sprede 
viden om fødder – også til dem, der er diagnosticeret med andet 
end diabetes,’ siger Kirstine Kongsgaard Nielsen.

Om feltstudiet

De studerende fulgte  seks fodterapeuter og brugte i alt 
37 timer på observationer på tre hospitaler.

De iklædte sig uniformer, så de blendede ind med det 
øvrige personale. 

Konklusionerne i studiet er farvet af aktiviteterne på 
hospitalerne på de pågældende dage og ville blive mere 
nuancerede under et længerevarende studie. 

Projektopgaven startede i september 2016 og blev af-
sluttet i januar 2017. 

Opgaven er klassificeret som fortrolig og vil derfor ikke 
blive offentliggjort.
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Regionshospitalet Viborg
Hospitalet har fem fodterapeuter tilknyttet som konsulenter på 
sårambulatoriet, der fungerer om et multidisciplinært team med 
karkirurger, ortopædkirurger, skomager og sygeplejersker. Des-
uden har de mulighed for at henvise til specialister fra andre af-
delinger. 

De fem fodterapeuter arbejder sammenlagt 33 timer om ugen, 
fordelt på hver fem hverdage.  Det er sygeplejerskerne og læger-
ne, der har det forkromede overblik over og ansvar for patienter-
ne, og tilkalder fodterapeuterne, når det er nødvendigt. Har en høj 
grad af tværfagligt samarbejde i undersøgelse- og behandlings-
rum med god plads og mange redskaber.  

Fodterapeuterne har et skrivebord i et åbent kontor, hvor de spar-
rer med sygeplejerskerne. Værkstedet ligger i et separat loka-
le med god plads.

Patienterne i sårambulatoriet, i modsætning til diabetesambu-
latoriet, ligger i den tungere kategori, hvor de ligger på vippen 
til en amputation. En af fodterapeuterne er også tilknyttet dia-
betesambulatoriet en dag om måneden, hvor arbejdet primært 
er profylaktisk.

Slagelse Sygehus
Fire fodterapeuter er ansat og arbejder nogle dage på skrift, an-
dre dage sammen.

Fodterapeuterne er en fast del af teamet på sårambulatoriet under 
ortopædkirurgien og er fast på sengeafsnittene to dage om ugen. 
Derudover tilkaldes de, når det er nødvendigt. Modtager både pa-
tienter, der er i et behandlingsforløb, skal have rettet en terapi-
sko eller kommer akut. Udfører meget lidt profylaktisk arbejde. 

Har et separat værksted med masser af plads til materialer og ma-
skiner, hvor flere kan samarbejde om patienterne og fx arbejde 
på hver sin terapisko. Kontoret ligger i forlængelse af værkstedet 
i et lille skorum. Fodterapeuterne dokumenterer med diktafon.

Foretager sommetider dobbeltarbejde, fordi andre afdelinger ud-
leverer terapisandaler uden fodterapeutiske tilretninger.
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Steno Diabetes Center
Fire fodterapeuter er ansat, hvoraf en er på fuld tid. Fodterapien 
ligger i sine egne separate lokaler, hvor behandlerrum og under-
søgelsesrum ligger i forlængelse af hinanden og indbyder til spar-
ring. Der står en computer og en telefon i undersøgelsesrummet, 
hvilket kan være forstyrrende, når telefonen ringer midt i en pa-
tientsamtale. 

Værkstedet er lille og benyttes mest til opbevaring, indlæg og små-
korrektioner. Kontoret ligger i et separat lokale.

Har en del profylaktisk arbejde og patienter i et behandlingsforløb. 
Af og til kommer der også akutte patienter. Fodterapeuterne har 
en høj grad af monofaglig sparring og interagerer i høj grad med 
læger, som de tilkalder, når patienterne skal tilses. De har også en 
ortopædkirurg fast tilknyttet en gang om ugen, hvor fodterapien 
tager imod de lidt tungere patienter.

Fodterapeuterne har adgang til at tjekke, at undersøgelser for 
blandt andet neuropati og blodgennemstrømning er sket. 

Note: Undersøgelsen er udført inden Steno Diabetes Center over-
gik til Region Hovedstaden 1. januar 2017.
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FODVORTER?
Hydrozid® er en ny, 
brugervenlig frysebehandling  
til vorter

Hydrozid® kombinerer 
effektiviteten fra traditionel 
kryoterapi med en moderne 
aerosolteknik

Hydrozid® er velegnet til 
fodklinikker med såvel mange 
som få behandlinger

Hydrozid® anvendes af mange 
fodterapeuter og læger

Hydrozid® kan bestilles  
på www.hydrozid.com

For demonstration og  
gratis vareprøve* skriv til  
niels@medilink.dk eller ring  
på 2372 7007
* Tilbydes så længe lager haves
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FTF spørger til psykisk arbejdsmiljø
I løbet af foråret vil FTF bede 200 medlemmer af 
Danske Fodterapeuter om at svare på en under-
søgelse om, hvordan det står til med det psyki-
ske arbejdsmiljø, - fx arbejdspres, følelsesmæs-
sige krav, vold og stress. Det er femte gang FTF 
tager pulsen på FTF´ernes arbejdsmiljø siden 1993. 
Svarene indgår i det samlede billede af, hvordan 
blandt andre lærere, fysioterapeuter, politibetjente 
og farmakonomer har det på jobbet.

Sekretariatet flytter til sommer
1. juli flytter sekretariatet til nye, mere moderne og 
større kontorlokaler i Albertslund. De nye lokaler 
ligger på den anden side af Roskildevejen, få hun-
drede meter fra den bygning, sekretariatet holder 
til i nu. Det nye domicil får adressen; Roskildevej 
161, 1. sal, 2620 Albertslund.

 
Formidlerkorpset besøger apoteker
Danske Fodterapeuter har indgået en aftale med 
Danmarks Apotekerforening. Det betyder i første 
omgang, at det nye formidlerkorps vil lægge vejen 
forbi apotekernes personale og fortælle om fod-
problemer, der vil klæde farmakonomerne bed-
re på til rådgive kunder, der spørger om hjælp til 
fødderne. 

/foreningen
 af tina rønhøj /tr@fodterapeut.dk

NYT FRA FORENINGEN
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NY PENSIONSORDNING 1. MAJ
Du kan nu tegne den nye pensions-
ordning for selvstændige og pri-
vatansatte, der træder i kraft 1. maj. 
Deltog du ikke i medlemsmøderne, 
hvor PKA gav en introduktion til ord-
ningen, kan du finde links og kontak-
toplysninger på fodterapeut.dk. 

Du vil også i starten af april måned 
kunne se en video om tilbuddet. Sam-
men med pensionsordningen får du 
en sundhedsordning gennem Møl-
holm Forsikring, som du også kan læ-
se om på fodterapeut.dk
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HYGIEJNESPØRGSMÅL INDEN TILSYN
Det forestående risikobaserede tilsyn 
har dannet en tsunami af spørgsmål 
om hygiejne. For at imødekomme dis-
se spørgsmål har Danske Fodterapeu-
ter i samarbejde med Statens Serum 
Institut udarbejdet en hygiejnevejled-
ning til klinik for fodterapi. 

Hvis du ikke allerede har hentet vej-
ledningen, kan du finde den på fodte-
rapeut.dk. Har du konkrete spørgsmål 
om henstandsvæske, ultralydsrenser 
og tørsterilisationsovn, der rækker ud-
over vejledningen, skal du henvende 
dig til Statens Serum Institut.

april  2017/   fodterapeuten
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Note til artikel
Note til artikel ’Sådan tester du synet’ i 
Fodterapeuten, februar 2017, side 23:
Casen om fru J, der har fået tjekket sin syn 
med kortet, stammer fra Holland, og der 
burde derfor have stået en note om, at 
optikere i Danmark ikke diagnosticerer og 
det derfor er øjenlæger, patienterne skal 
henvises til. 

Frit leverandørvalg
Borgere, som får tilskud til indlæg eller kompressionsstrømper 
af kommunen, er ikke tvunget til at vælge de leverandører, som 
kommunen har indgået aftaler med. Det står i servicelovens §112. 
Borgerne kan frit vælge, hvem de vil købe hos, men skal selv be-
tale, hvis din pris er højere end den kommunens leverandør tager. 
Du kan derfor sagtens behandle en borger, som kommer med til-
skud fra kommunen og tage din sædvanlige pris for dine ydelser.
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Et helt nyt eksklusivt design, som giver
individuelle løsninger, unikke muligheder for
et endnu bedre arbejdsmiljø.

•  Mindre el-forbrug
•  Effektiv udsugning
•  Nemmere rengøring
•  Længere holdbarhed
•  Billigere installation
•  Flot design

Havrevænget 10 • 7870 Roslev • T: + 45 9740 6133 • salg@permavent.dk
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Gør dine kunder
endnu gladere
KT-Strømpen har netop færdigudviklet et helt nyt 
strømpesortiment med en række specialstrømper. Til 
kolde fødder, til ømme fødder, til varme, sarte, sure og 
svedige fødder, til hævede fødder og ben, til diabetikere, 
til knyster, til hammertæer.

Konceptet
Du udleverer en lille folder til dine kunder, når de 
besøger dig. Du honoreres fra os af dine kunders 
strømpekøb hos KT - og dine kunder får en pæn rabat.
Dine kunder bliver gladere (også for dig), og du bliver 
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Interesseret i at høre mere – også om andre muligheder.
Venligst kontakt Kai Busch på telefon 7552 6233 eller 
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Med venlig hilsen fra KT-Strømpen
www.ktsommerfuglen.dk

KT-Strømpen – Den med sommerfuglen
har produceret kvalitetsstrømper siden 1946.
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På gensyn hos: • Lundholmvej 7 • Holstebro • Tlf. 97 42 74 00 • mail@midtvest-ortopaedi.dk • www.midtvest-ortopaedi.dk

MIDTVEST ORTOPÆDI
UDVIDER MED
EN NY BUTIK
- på over 500 m2

Vi forhandler
Sko - Salomon, Easy Step, New Feet, og Klaveness.
Sandaler - Merrel, New Feet og Klaveness.
Hvilestole, som tilpasses dit behov - Farstrup Comfort.
Indlæg.
Støttestrømper.
Rollator.
Stokke og krykker.
Små hjælpemidler.
Elscooter.

Den sunde måde at sidde på®

www.farstrup.dk

Farstrup Comfort
hos Midtvest Ortopædi
Midtvest Ortopædi forhandler de kendte hvilestole fra
Farstrup, der er produceret i Danmark og kendetegnet af
høj kvalitet og godt håndværk.
Farstrup Comfort kombinerer godt design med komfort og funktionalitet. Stolene
kan leveres med forskellige individuelle funktioner, der tilpasses dine behov.

Farstrup Comfort tilbyder
10 forskellige modeller og
mere end 300 varianter.
Hvilestole tilpasses dit
behov.

OPEN BY NIGHT
TORSDAG DEN 30. APRIL
8.00 - 22.00 - KIG FORBI

Sko - Salomon, Easy Step, New Feet, 
Sandaler - Merrel, New Feet og Klaveness.

som tilpasses dit behov - Farstrup Comfort.

Støttestrømper.

Stokke og krykker.
Små hjælpemidler.

Den sunde

EN NY BUTIKEN NY BUTIKEN NY BUTIKEN NY BUTIKEN NY BUTIKEN NY BUTIK
2

og Klaveness.

 Farstrup Comfort. Farstrup Comfort.

På gensyn hos:  • Lundholmvej 7 • Holstebro • Tlf. 97 42 74 00 • mail@midtvest-ortopaedi.dk • www.midtvest-ortopaedi.dk

Butikken har åbent man.- tors. kl. 8.00-16.00 - fre. 8.00-15.30

FØLSOMME FØDDER ? Kom ud og se vores udvalg 
i forårs og sommerfodtøj til både damer og herrer

På gensyn hos: • Lundholmvej 7 • Holstebro • Tlf. 97 42 74 00 • mail@midtvest-ortopaedi.dk • www.midtvest-ortopaedi.dk

MIDTVEST ORTOPÆDI
UDVIDER MED
EN NY BUTIK
- på over 500 m2

Vi forhandler
Sko - Salomon, Easy Step, New Feet, og Klaveness.
Sandaler - Merrel, New Feet og Klaveness.
Hvilestole, som tilpasses dit behov - Farstrup Comfort.
Indlæg.
Støttestrømper.
Rollator.
Stokke og krykker.
Små hjælpemidler.
Elscooter.

Den sunde måde at sidde på®

www.farstrup.dk

Farstrup Comfort
hos Midtvest Ortopædi
Midtvest Ortopædi forhandler de kendte hvilestole fra
Farstrup, der er produceret i Danmark og kendetegnet af
høj kvalitet og godt håndværk.
Farstrup Comfort kombinerer godt design med komfort og funktionalitet. Stolene
kan leveres med forskellige individuelle funktioner, der tilpasses dine behov.

Farstrup Comfort tilbyder
10 forskellige modeller og
mere end 300 varianter.
Hvilestole tilpasses dit
behov.

OPEN BY NIGHT
TORSDAG DEN 30. APRIL
8.00 - 22.00 - KIG FORBI

Sko - Salomon, Easy Step, New Feet, 
Sandaler - Merrel, New Feet og Klaveness.

som tilpasses dit behov - Farstrup Comfort.

Støttestrømper.

Stokke og krykker.
Små hjælpemidler.

Den sunde

EN NY BUTIKEN NY BUTIKEN NY BUTIKEN NY BUTIKEN NY BUTIKEN NY BUTIK
2

og Klaveness.

 Farstrup Comfort. Farstrup Comfort.

På gensyn hos:  • Lundholmvej 7 • Holstebro • Tlf. 97 42 74 00 • mail@midtvest-ortopaedi.dk • www.midtvest-ortopaedi.dk

Butikken har åbent man.- tors. kl. 8.00-16.00 - fre. 8.00-15.30

FØLSOMME FØDDER ? Kom ud og se vores udvalg 
i forårs og sommerfodtøj til både damer og herrer



24 fodterapeuten  /april  2017

Fo
to

s:
 Is

to
ck

Ph
ot

o

INFO
om Biomekanik

• Biomekanik er en kobling mel-
lem fysik og matematik på biolo-
gisk væv. 

• Konkret omsætter man kræfter 
fra fysikken til, hvad der sker i 
kroppen. 

• Altså hvilken belastning, der 
sker på muskler, sener, bindevæv 
og knogler – og hvordan man 
regner på det.
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Kendskab til biomekanik kvalificerer dine ind-
læg og gør dig i stand til at opnå større succes 
med behandlingen. 
af Tina Rønhøj/tr@fodterapeut.dk

E

Biomekanik er en 
balanceakt

VÆRKTØJET
Biomekanik

n forfodspelotte, et indlæg med 
svangløft eller en hælskål ændrer ik-
ke kun på fodstillingen, men også på 
fysiologien i resten af kroppen. Sva-
ret på hvorfor, hvordan og hvor kan 
du finde i biomekanikken, som kort 
fortalt er en kobling mellem fysik og 
matematik på biologisk væv. Men i 
praksis behøver det ikke at være en 
højtravende disciplin, som du er nødt 
til at tage en fuld kandidatgrad for at 
forstå. Hvis du blot har en forståelse 
for grundprincipperne, kan du kom-
me langt - og hurtigt implementere 
det som en naturlig del af dine fag-
lige overvejelser, når du udarbejder 
indlæg. 

Det mener Jan Rafn, der er lek-
tor ved fysioterapeutuddannelsen i 
Næstved, uddannet fysioterapeut og 

cand. scient fra Københavns Univer-
sitet. Han underviser kommende fy-
sioterapeuter i biomekanik.

Tænk på en vippe
’Når jeg forklarer mine studerende, 
at biomekanik er en kombination af 
fysik og matematik, oplever jeg tit, at 
de stejler, fordi mange har haft svært 
ved at forstå disse fag. Men der er in-
gen grund til at frygte biomekanik-
ken, for det handler bare om at forstå 
mekanismerne bag, hvilket vi kan gø-
re ved hjælp af fysik og matematik’, 
siger Jan Rafn. 

’Jeg plejer, at illustrere biomekanik-
ken ved hjælp af vægtstangsarme og 
sammenligne det med en vippe, som 
alle har prøvet at sidde på som barn. 
Hvis det ene barn vejer mere end det ›
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› andet, vil børnene hurtigt finde ud af at rykke tættere på el-
ler længere væk fra den stang, der står i centrum af vippen. 
Det hedder et kraftmoment og det er det samme, der sker i 
kroppen, når vi belaster den. Derfor gælder det om at finde 
det rette balancepunkt, hvor kroppen kan fungere ubesvæ-
ret ligesom vippen gør, når den er i balance’.

Formler og mål
Konkret findes der nogle formler, som man kan bruge til at 
udregne, hvordan muskler, led, bindevæv og sener påvirker 
hinanden, fortæller Jan Rafn. Man måler på det ved at finde 
ud af, hvor en muskel hæfter og hvor langt den er fra et led. 
Afstanden afgør, hvor meget kraft musklen skal trække med 
for fx at bevæge et ben eller en arm. Det vil både udløse nog-
le kræfter i musklen, led og knoglerne, hvilket påvirker bru-
sken i leddet og vaskulariseringen (blodtilførslen). 

’Man sjusser sig frem, fordi man måler uden på kroppen, men 
man kan også tage nogle MR-skanninger og få helt præcise 
data. I praksis gør man det ved at lave videooptagelser, hvor 
man sætter markører på leddene og laver forskellige bevæ-

gelser. Og ud fra det kan man få et billede af, hvordan krop-
pen arbejder. Man kan bruge data i et computerprogram, 
hvor man kan måle på, hvor meget kroppen belastes. Der-
udover kan man måle på underlaget via kraftplatforme, der 
viser, hvor meget kraft den skal absorbere’.

Vægt og højde er nøglemål
Jan Rafn fortæller, at kraften er et centralt element i en bio-
mekanisk analyse. Både den resulterende kraft, aktions- og 
reaktionskraften. Hvis bare man har vægt og højde, kan man 
regne nogle generelle længder ud for kroppen og finde ud af, 
hvor meget kraft, der skal til for fx at løfte et underben. Men 
det behøver ikke at blive alt for langhåret. Der findes nogle 
tommelfingerregler, som kan give nogle kvalificerede skøn 
på, hvad der sker.

’Hver gang vi mennesker bevæger os, genererer vi kraft. Det 
er en helt naturlig mekanisme, der holder vores kroppe i 
gang. Og kraften stiger, jo tungere vi er og jo hårdere vi be-
laster kroppen. Jeg bruger altid pile til at vise den kraft, der 
skabes, når vi bevæger os. Det er lettere at forstå. Så når vi 

Om Jan Rafn 
Jan Rafn er lektor ved Fysioterapeutuddannelsen i 
Næstved. 

Han er uddannet fysioterapeut og cand.scient fra Kø-
benhavns universitet i 2003 og har en stor faglig indsigt 
i humanfysiologi og idrætsmedicin med en bred prak-
siserfaring fra idrætsverdenen, hvor han har arbejdet 
som fysioterapeut og træningskonsulent indenfor bl.a. 
fodbold, håndbold, badminton, styrketræning og løb. 

Han er beskikket censor ved Fysioterapeutuddannel-
serne, og er bedømmer på lektoranmodninger. 
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Fra april til november måned underviser Jan Rafn på 
et kursusforløb over tre moduler om biomekanik. 

Kurset afholdes af Danske Fodterapeuter og finder 
sted i Roskilde, Odense, Vejen, Aarhus og Aalborg. 

Gennem kursusforløbet vil du oparbejde en teore-
tisk viden og praktiske færdigheder, der sætter dig i 
stand til at gennemføre en basal biomekanisk funk-
tionel analyse, der klæder dig på til at rådgive dine 
patienter og tilpasse indlæg til deres fodtøj.

Hvert modul består af en undervisningsdag, og er til-
rettelagt med fire-fem ugers mellemrum, så du får 
mulighed for gradvist at indarbejde dine nye færdig-
heder og viden i din praksis.

Kursusforløbet består af en blanding af oplæg og 
workshopøvelser, kombineret med erfaringsopsam-
ling og sparring, når holdet har implementeret nye 
kompetencer i praksis.

Du kan læse mere i kursuskalenderen på  side 33 og 
tilmelde dig på fodterapeut.dk

Biomekanik:

Kursusforløb

skal regne på, hvordan vi skaber balance biomekanisk, skal vi bå-
de tage højde for personens vægt og den kraft, som kroppen ud-
sættes for. I starten kan man støtte sig til en formel, men på sigt 
bliver det lettere at se, hvad der sker med det blotte øje og have de 
biomekaniske overvejelse med som en naturlig del af indlægsun-
dersøgelsen’, siger han.  

Jan Rafn mener, at biomekanikken er en metode til at kvalifice-
re den måde, man udarbejder indlæg på. Og at viden om biome-
kanik også kvalificerer ens faglige argumentation og kan betyde, 
at man hurtigere kommer i mål med et par indlæg. Det vil i sidste 
ende betyde større succes med indlæggene, så færre ender ubrug-
te i skufferne.  

Balancerer på en knivsæg
’Det handler om at forstå, at når man flytter på fodstillingen, flyt-
ter man også på andre dele af kroppen. Hver gang man korrigerer, 
sker der jo også en eller anden belastning på kroppen. For at kun-
ne regne ud, hvad der sker, er man nødt til at kende til den kraft, 
vi generer med kroppen, hver gang vi laver en bevægelse. Her er 
vi nødt til at tage højde for, hvad mennesker plejer at gøre i prak-
sis, når de udfører en bevægelse. Det er nemlig langt fra altid, at vi 

bevæger os i forhold til, hvad der er anatomisk korrekt, men me-
re, hvad vi har for vane at gøre. Fx er der ikke mange, der sam-
ler en mønt op ved at bøje i knæene og holde ryggen lige. I stedet 
bukker vi os ned for at få fat i den,’ siger han. 

’Når man laver et indlæg til en patient, forskyder man automatisk 
tyngdepunktet i kroppen, hvilket betyder, at fx ryg, haser og bag-
parti skal arbejde mere aktivt for at kompensere. Så kan det godt 
være, at man har rettet op på noget i foden, men det har måske 
givet en masse arbejde for andre strukturer i kroppen. Og i nogle 
tilfælde kan det give anledning til at overveje, om indlæggene er 
optimale og hvilke skruer, man skal dreje på. Det kan man regne 
ud og på den måde finde ud af, hvad der sker med tyngdepunktet’.
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KontingentopKrævning
Kontingentopkrævningen er sendt til min gamle adresse, vil I 
gensende opkrævningen? 

Du finder alle dine kontingentopkrævninger på fodterapeut.
dk. Når du er logget ind, klikker du på dit navn, så du får en blå 
boks frem. Derefter skal du vælge ’Fakturaer’, hvor du kan se 
dine betalte regninger og evenntuelle udeståender. ’Faktura-
er’ viser dit kontingent, kurser og andre køb fra webshoppen. 
Her kan du samtidig følge med, hvis du er bagud med dine 
regninger, eller hvis du har penge til gode.

etisK dilemma
Hvad gør jeg, når en patient fortæller mig, at de har deres 
adresse et andet sted, så de kan opnå tilskud? Eller dem som 
tømmer deres bankkonto for at have ret til at få et tillæg?

Som fodterapeut kan du kun opfordre dine patienter til at op-
give de rette oplysninger, når de fx ansøger kommunen om 
helbredstillæg. Du har tavshedspligt i forhold til alle oplysnin-
ger, som du får under behandlingen.

etisK dilemma
Hvad gør jeg når jeg ser at en patient kører beruset i bil til/fra 
klinikken?

Din tavshedspligt som statsautoriseret sundhedsprofessionel 
rækker meget vidt. En jurist har udtalt, at ’du skal nærmest 
være vidende om, at der er sket et mord, før du må bryde din 
tavshedspligt’. Derimod må du gerne informere om noget, du 
ser på vejen udenfor klinikken. Det kunne i det konkrete tilfæl-
de være, at du kontakter politiet og siger: ”Jeg har set en bil 
som slingrer, måske I skulle tage ud og kigge på den”. Sådan-
ne observationer må du videregive, så længe du ikke giver op-
lysninger videre, du har fået under behandlingen i klinikken 
enten mundtligt eller gennem observationer.

ForKert leverance
Jeg har modtaget nogle forkerte varer fra webshoppen. Hvad 
gør jeg?

Hvis din pakke indeholder varer du ikke har bestilt, eller der 
mangler varer, skal du kontakte vores leverandør. De hedder 
Rosendahl og træffes på tlf. 4322 7300 eller mail: distributi-
on@rosendahls.dk

? !HAR DU SPØRGSMÅL, SOM DU 
GERNE VIL HAVE BESVARET I 
BREVKASSEN, SÅ SKRIV TIL 
REDAKTIONEN PÅ :
TH@FODTERAPEUT.DK

!

?

!

?

!

?

!

?

/brevkassen
 ved Line Jørgensen /lj@fodterapeut.dk

linKet til glemt Kode virKer iKKe
Jeg har glemt min kode til hjemmesiden, og har bedt om en ny 
kode. Men nu virker linket ikke i den mail, jeg modtager fra jer. 
Hvad gør jeg?

Ofte lander automatiske mails, sendt fra en hjemmeside, i dit 
spam-filter/uønsket post. Linket i mailen bliver aktivt igen, 
hvis du flytter mailen fra spam-filtret til din Indbakke.

Job
Hvor finder jeg jobopslag på hjemmesiden?

Du kan finde jobopslag på fodterapeut.dk ved at holde musen 
henover fanen ”Min side og medlemskab”, så menuen folder 
sig ud. Her skal du vælge ”Køb, salg og nyt job”.  Du kan også 
bare skrive job i søgefeltet, og vælge ud fra resultatlisten.
En anden måde at søge job på er ved at lave et opslag i face-
bookgruppen ”statsautoriserede fodterapeuter”, eller søge ef-
ter andres opslag. Du søger efter andres opslag øverst i højre 
hjørne lige under coverbilledet.

!

? !

?
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? !
Meda A/S • Solvang 8 • 3450 Allerød • tlf. 44 52 88 88 • info@meda.dk • meda.dk

Fjerner fodvorter
– nemt, skånsomt og effektivt

Triple acting 
fungal nail  
treatment

sunde fødder og negle
til kamp mod 
grimme negle

Nalox™ behandler skadede 
og misfarvede negle.

Effektiv mod neglesvamp

Reducerer misfarvning af neglen

Forbedrer neglens udseende

1

2

3

Nalox forandrer neglens mikro-
miljø, så neglesvamp ikke kan 
trives. Samtidig binder Nalox fugt 
i neglen og giver den en mere 
jævn overflade.

Nalox skal bruges én gang om 
dagen og giver synligt resultat 
allerede efter 2-4 uger. Velegnet 
til behandling af negle, der er 
skadede eller misfarvede, fx på 
grund af neglesvamp, psoriasis 
eller ydre skader.

VorteFri PEN og VorteFri FLASKE 
indeholder myresyre for en smerte- 
fri behandling, som er ideel til børn. 
Vorten forsvinder efter ca. 4-5 
behandlinger. Vorten udtørrer, så 
den afstødes uden at efterlade ar. 

VorteFri FREEZE er den koldeste 
frysebehandling på markedet, som 
fryser helt ned til det dybeste lag 
af vorten. For voksne og større 
børn er det den hurtige løsning til 
at blive vorten kvit, da en behand-
ling ofte er nok.

Der er en VorteFri til alle – både børn 
og voksne. 

VorteFri kan bruges til hjemme-
behandling af fodvorter og
vorter på hænder og krop.

Læs mere på www.nalox.dk Vil du forhandle Nalox? Kontakt marketing@meda.dk, og hør mere.
Nalox er medicinsk udstyr. Læs vejledningen i pakken.

Vil du forhandle VorteFri? Kontakt marketing@meda.dk, og hør mere.
VorteFri er medicinsk udstyr. Læs vejledningen i pakken.

Læs mere på www.vortefri.dk

En VorteFri til alle
VorteFri Pen

Til behandling 

af en enkelt 
vorte

VorteFri Freeze

Den hurtigste vej 

til at blive vorten 

kvit

VorteFri Flaske

Til behandling af 

to eller flere 

vorter

Meda_Nalox_Vortefri ann_215x280mm_Marts2017_fodterapeuten_OK.indd   1 3/16/17   3:27 PM
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/kollegamøder
 Danske Fodterapeuters kollegamødekalender /april 2017

›

Sådan tilmelder du dig
Du finder meget mere om den enkelte aktivitet inde på hjemmesiden 
fodterapeut.dk, hvor du kan få uddybende information om hvem, hvad, 
hvor, hvornår og hvordan. 

Koordinatorernes telefonnumre og adresser finder du på side 31.

REGION DATO TID STED

Region Nordjylland
Ladywalk 29. maj 2017 Nørresundby Idrætscenter Gratis

Tapening ved Sportspharma ultimo juni Nærmere information følger Gratis

Region Midtjylland
Præsentation af Sockwell konceptet og Green Comfort outlet 5. april 2017 15:00 - 18:30 Green Comfort, Randers Gratis

Ladywalk 29. maj 2017 17:00 Tangkroen, Aarhus 160,-

Ladywalk 29. maj 2017 17:00 Agger og Tarm 160,-

Region Syddanmark
MRSA - hvad er det, og hvordan håndterer vi det i klinikkerne? 4. april 2017 18:00 - 21:30 Lokalcenter Rosengården, Odense 50,-

Årets udflugt 28. april 2017 Nærmere information følger

Demens - hvordan håndterer vi en dement patient? 16. maj 2017 Nærmere information følger

Kollegamøde i Tønder 29. maj 2017 18:00 Nærmere information følger

Kollegamøde i Sønderborg 24. august 2017 18:00 Nærmere information følger

Kollegamøde i Haderslev 11. oktober 2017 18:00 Nærmere information følger

Kollegamøde i Åbenrå 17. november 2017 Nærmere information følger

Region Sjælland
Sommerfest Nærmere information følger

Sommersammenkomst - sejlads og middag 30. juni 2017 Restaurant Fjorden

Workshop med Jysk Fodplejeteknik 19. september 2017 16:00 Strandbyvej 12, Nykøbing Gratis

Julefrokost 1. december 2017 Strandbyvej 12, Nykøbing

Region Hovedstaden
Markedsføring på sociale medier 5. april 2017 19:00 - 21:00 Slotsbyens Helscenter, Hillerød 50,-
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Jysk Sårforum 21
Huden og dens problemer står på dagsordenen, når Jysk Sårforum løber af stablen for 21. 
gang den 20. april 2017 i Aarhus.

EWMA 2017
3 - 5. maj 2017 afholder The European Wound Management Association sin årlige konference 
i Amsterdam, Holland.Læs mere på www.ewma2017.org

Diabetic Foot Study Group 2017
8.-10. September 2017 afholder Diabetic Foot Study Group konference i Porto, Portugal.  
Sæt kryds i kalenderen og læs mere på www.dfsg.org, når tiden nærmer sig.

Fodens Dag 2017
21. september 2017 er det Fodens Dag over hele landet.

Generalforsamling 2017 
Lørdag den 4. og søndag den 5. november holder Danske Fodterapeuter generalforsamling 
og efterfølgende årsmøde på Sinatur i Nyborg.

Nordic Diabetic Foot Symposium 2017
I november 2017 gentager the Nordic Diabetic Foot Task Force succesen og afholder endnu 
et symposium med henblik på at implementere Best Practice Diabetic Foot Care i de nordi-
ske lande.
Læs mere på www.nordicdiabeticfoot.org

8. International Symposium of the Diabetic Foot 2019
Hvert fjerde år afholdes International Symposium of the Diabetic Foot i Haag, Holland. Sæt 
kryds i kalenderen  ved den 22. maj 2019, hvis du vil med.

Du kan finde links til arrangementerne i  
kalenderen på fodterapeut.dk 

Kalenderen
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/efteruddannelse
 Danske Fodterapeuters kursuskalender /april 2017

›

Akupunktur er en god og sikker behandlingsteknik, som i kom-
bination med den øvrige fodterapi kan være et effektivt redskab 
til at reducere smertetilstande i fod og ankel .

EMNE DATO KURSUS NR. STED PLADS OMTALT i NR.

Akupunktur i fodterapi 7. april 2017 537 Aarhus nej 07/2016

Akupunktur i fodterapi 21. april 2017 538 Solrød Strand nej 07/2016

Akupunktur i fodterapi 8. april 2017 539 Aarhus nej 07/2016

Akupunktur i fodterapi 20. april 2017 540 Solrød Strand nej 04/2016

Buk & bøj fjederstålsbøjler 9. juni 2017 546 Ballerup nej 01/2017

Buk & bøj fjederstålsbøjler 10. juni 2017 547 Kalundborg ja 01/2017

Akupunktur i fodterapi 5. maj 2017 548 Aarhus ja 01/2017

Akupunktur i fodterapi 19. maj 2017 549 Solrød Strand nej 01/2017

Akupunktur i fodterapi 26. maj 2017 550 Odense ja 01/2017

Fra pedograffaftryk til indlæg - Trin 1 og 2 17. juni 2017 551 Glostrup nej 02/2017

Fra pedograffaftryk til indlæg - Trin 1 og 2 26. august 2017 552 Vejle ja 02/2017

Fra pedograffaftryk til indlæg - Trin 1 og 2 7. oktober 2017 553 Glostrup ja 02/2017

Få den funktionelle analyse til at fungere Start: 27. april 2017 554 Roskilde ja 02/2017

Få den funktionelle analyse til at fungere Start: 4. maj 2017 555 Odense ja 02/2017

Få den funktionelle analyse til at fungere Start: 17. august 2017 556 Vejen ja 02/2017

Få den funktionelle analyse til at fungere Start: 31. august 2017 557 Aarhus ja 02/2017

Få den funktionelle analyse til at fungere Start: 15. september 2017 558 Aalborg ja 02/2017

Sådan tilmelder du dig
På vores hjemmeside fodterapeut.dk kan du altid se, hvor mange ledige pladser der er på et givent kursus. 
Er kurset fyldt op, kan du tilmelde dig ventelisten. Du vil få besked, hvis der skulle blive en ledig plads. Du 
tilmelder dig kurser ved at udfylde tilmeldingsblanket på fodterapeut.dk og betale for din deltagelse på kur-
set med et betalingskort. Alle priser på kurser er inkl. forplejning. 

Din tilmelding er bindende.

I kursuskalenderen ser du en oversigt over de aktuelle kursustilbud i Danske Fodterapeuter. Du kan altid 
læse mere om de kurser, der ikke er beskrevet her i bladet, på fodterapeut.dk. Når du har deltaget i et kur-
sus, får du et officielt kursusbevis.
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fortsætter på side 34

Få den funktionelle analyse til at fungere
Mangler du viden om benets, fodens og lænderyggens anatomi og biomekanik?

Dette kursusforløb, der strækker sig over tre moduler, kombine-
rer anatomisk og biomekanisk teori med praktiske workshopøvel-
ser. Samlet vil forløbet gøre dig i stand til at identificere og vurde-
re konsekvenserne af statiske og funktionelle afvigelser i lænderyg, 
bækken og knæ i forhold til fodens funktion og biomekanik.

Du vil oparbejde teoretisk viden og praktiske færdigheder, der sæt-
ter dig i stand til at gennemføre en basal biomekanisk funktionel 
analyse, der klæder dig på til at rådgive dine patienter og tilpasse 
indlæg til deres fodtøj.

Hvert modul består af en undervisningsdag, og er tilrettelagt med 
fire-fem ugers mellemrum, så du får mulighed for gradvist at ind-
arbejde dine nye færdigheder og viden i din praksis.

Kursusforløbet består af en blanding af oplæg og workshopøvelser, 
kombineret med erfaringsopsamling og sparring, når holdet har 
implementeret nye kompetencer i praksis.

Indhold
Modul 1:
•  Afklaring af forventninger og behov i forhold til deltagernes 

praksis
•  Et samlet overblik over lænderyggens, bækkenets, hoftens, 

knæets og fodens anatomi og biomekanik, som løbende vil 
blive introduceret over de tre moduler

•  Lænderyggen og bækkenets anatomi og biomekanik bliver 
uddybet

Modul 2:
•  Erfaringsopsamling fra modul 1. Herunder teorigennemgang 

og workshop med fokus på kursusdeltagernes erfaringer og 
udfordringer i forhold til at anvende stof fra modul 1

•  Hoftens og knæets anatomi og biomekanik bliver uddybet
•  Workshop med fokus på at identificere og vurdere funktion i 

hofte- og knæled, og hvilke konsekvenser det har for fodens 
funktion

Modul 3:
•  Erfaringsopsamling fra modul 2. Herunder teorigennemgang 

og workshop, hvor der er fokus på kursusdeltagernes erfarin-
ger og udfordringer med at anvende stof fra modul 2

•  Fodens anatomi og biomekanik uddybes
•  Fodens funktionelle biomekanik under stående funktion, rej-

se/sætte sig, gangfunktion, trappegang og løb 
•  Fodtøj, såler og fodens biomekanik
•  Opsamling på kursusforløbet samt evaluering

Alle tre moduler afsluttes med workshops, hvor der er fokus på 
at identificere og vurdere funktionen i de kropsdele, modulet har 
koncentreret sig om. Og hvilke konsekvenserne det har for fodens 
funktion. Desuden rundes hvert modul af med en introduktion til 
at implementere viden og færdigheder fra modulet i den kommen-
de periode.

Tid & Sted
Nr. 554 Roskilde: 27/04-2017, 24/05-2017 og 23/06-2017  
Tilmeldingsfrist: 7/4-2017
Nr. 555 Odense: 04/05-2017, 01/06-2017 og 29/06-2017  
Tilmeldingsfrist: 7/4-2017
Nr. 556 Vejen: 17/08-2017, 14/09-2017 og 12/10-2017  
Tilmeldingsfrist: 7/7-2017
Nr. 557 Aarhus: 31/08-2017, 28/09-2017 og 26/10-2017  
Tilmeldingsfrist: 24/4-2017
Nr. 558 Aalborg: 15/09-2017, 13/10-2017 og 09/11-2017  
Tilmeldingsfrist: 1/8-2017

Pris
4.500 kr.

Undervisere
Forløbets undervisning varetages af højtkvalificerede og erfar-
ne undervisere ved fysioterapeutuddannelsen, University College 
Sjælland.

Fra pedografaftryk til indlæg 
Trin 1 og 2 slået sammen.

Nr.  552 & 553
 
Er du tryg ved at fremstille indlæg? Vil du gerne have større indsigt 
i, hvordan du kan gøre det ved hjælp af halvfabrikata ud fra et pe-
dografaftryk?

I en travl hverdag kan du hjælpe dig selv ved at få teori og brug-
bare redskaber til at bruge pedografen.  På kurset lærer du, hvor-
dan du aflæser et pedografaftryk, så det er lige så brugbart som en 
grundsål.

Du får tips og ideer til, hvordan du finder det rigtige halvfabrikat og 
placerer opbygningerne, så indlægget bliver individuelt fremstillet. 
Du vil også få mulighed for at se materialerne og se, hvordan du ud 
fra et aftryk kan opbygge et indlæg. 
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Konfliktmægler
Hvis du har brug for hjælp til at håndtere et sam-
arbejde, der er gået skævt eller håndtere en kon-
flikt, kan du kontakte konfliktmægler Mette Juel 
Madsen direkte på telefon 
61 68 72 44 eller mejuma@gmail.com.

›

Få din rubrikannonce på hjemmesiden
Du kan annoncere på fodterapeut.dk, hvor din annonce  
kan ses med det samme og deles med andre.

Facebookgruppen ”Statsautoriserede fodterapeuter” er 
også en mulighed, hvis du vil købe, sælge eller slå et ledigt 
job op.

flere kurser på side 33

Du skal dernæst bruge principperne til at fremstille indlæg til dig selv 
– I arbejder sammen om fremstillingen.

Det vil indebære aftryk af hinandens fødder, optegninger på pedo-
grafaftryk-  udvælgelse af de rigtige komponenter, slibning, afprøv-
ning og tilretning af indlægget.  
 
Hvis du har en pedografaftryksplade, må du godt medbringe den, el-
lers får du mulighed for at låne en.
 

Tid og sted
Nr. 552 Vejle: 26. august 2017, kl. 9-17
Tilmeldingsfrist den 01.08.2017

Nr. 553 Glostrup: 7. oktober 2017, kl. 9-17
Tilmeldingsfrist den 15.09.2017
 

Pris
kr. 2.150 inkl. forplejning

Underviser
Statsaut. fodterapeut Rie Hovgaard Jensen
 
Tilmeldingen er bindende

HFL laboratories
Supplier in own patented product line

Tinea UnguiumTinea Unguium

WWW.KJAERULFF-FODPLEJE.DK | WWW.FUNGICHECK.COM
KJÆRULFF FODPLEJEARTIKLER A/S | ØRKEBYVEJ 2 | 5450 OTTERUP | T: 70 21 15 35 | INFO@KJAERULFF-FODPLEJE.DK

DERMATOPHYTE 

PROFESSIONAL TEST STRIP
UNDERSØG DINE PATIENTER FOR SVAMPENEGLE 

PÅ DIN EGEN KLINIK.

KUN 10 MINUTTER

MINDRE KOSTBAR END DE NUVÆRENDE 
METODER

PÅLIDELIG TEST AF SVAMPE, SOM 
FORÅRSAGER ONYCHOMYCOSIS I NEGLENE

INGEN DYRE KURSER 
NØDVENDIGE

DEN REVOLUTIONÆRE NYHED

2017-02 DK-FungiCheck -Adv-185x125-1HR.pdf   1   16-03-17   13:40



35april  2017/   fodterapeuten

FORENINGENS BESTYRELSE
Tina Christensen, formand

Therese Rye Jørgensen Berith John
Gyrit Madsen   Malene Oeftiger
Bente Jensen  Lone Brusvang

1. suppleant: Maryanna Hansen
2. suppleant: Dorte F. Engelsfelt

MEDARBEJDERE
Kristian Lysholt Mathiasen, direktør 
 Tlf. 4320 5121 klm@fodterapeut.dk

Lene Rathsach, bogholder (fredag)  
 Tlf. 4320 5132  lr@fodterapeut.dk

Heidi Sønnesen, medlemssekretær  
 Tlf. 4320 5124  hs@fodterapeut.dk

Henriette Olsen, medlemssekretær 
 Tlf. 4320 5127  ho@fodterapeut.dk

Pia Bondorph, kursusansvarlig (mandag og fredag) 
 Tlf. 4320 5125  pibn@fodterapeut.dk

Tina Rønhøj, kommunikationsmedarbejder 
 Tlf. 4320 5123  tr@fodterapeut.dk

Mikael Horup, kommunikationsmedarbejder 
 Tlf. 4320 5128  mh@fodterapeut.dk

Susanne H. Hansen, seniorkonsulent 
 Tlf. 4320 5131 shh@fodterapeut.dk

Mette Johansen, seniorkonsulent 
 Tlf. 4320 5126 mj@fodterapeut.dk

Terese Hougaard, organisationskonsulent 
 Tlf. 4320 5122 th@fodterapeut.dk

FORENINGENS KONTOR
Holsbjergvej 29, 2620 Albertslund. Tlf. 4320 5120. 
Telefontid: Mandag-torsdag: 9.30-15.00,  
fredag: 10.00-14.00. 
info@fodterapeut.dk      www.fodterapeut.dk

BESTYRELSE &  SEKRETARIAT

Tekstsideannoncer

Rosendahls Mediaservice, Jette Sterndorff-Jessen

jsj@rosendahls.dk • Tlf. 7610 1147

Redaktionen forbeholder sig retten til at afvise annoncer, 

der strider mod foreningens vedtægter eller fagbladets profil.

Danske Fodterapeuter påtager sig ikke ansvar for 

annoncerede produkter. 

Artikler må kun gengives efter aftale med redaktionen. 

Deadline for indhold og annoncer til nr. 3 • 2017:

31. maj 2017. 

Bladet udkommer den 15. juni 2017. 

Frivilliggrupperne
Region Nordjylland 
Lisa Andersen 
lisalynnandersen@hotmail.com, 31 42 44 81

Region Midtjylland 
Vest 
Anita Matzen 
anitasfodterapi@gmail.com, 23 80 55 51

Øst 
Pia Svendsen 
pia@marienlund-fodterapi.dk, 86 10 07 33

Region Syddanmark 
Fyn 
Maj-Britt Randklit 
randklit@gmail.com, 24 60 52 21

Nord 
Jytte Volmar 
jytte.volmar@gmail.com, 75 73 23 54

Syd 
Ulla Steen 
fodterapi@live.com, 60 24 99 95

Region Sjælland 
Holbæk-Kalundborg 
Bodil Lund Olsen 
peterbodil@dlgmail.dk, 20 78 68 14

Lolland-Falster 
Heidi Hovmand 
heifod@hotmail.com, 23 32 80 89

Næstved 
Ruth Søndergaard 
rsfodterapi@gmail.com, 30 58 51 75

Roskilde 
Pia Rasmussen 
fodterapi@fodklinikkenviby.dk, 46 19 54 68

Region Hovedstaden 
Nordsjælland 
Susanne Brønnum 
susannebronnum@gmail.com, 45 41 44 98

City 
Kiia Rasmussen 
kia@remond.dk, 35 26 85 05

Bornholm  
Tanja Hansen 
tanjahansen72@gmail.com, 56 94 11 19
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Behagelige og funktionelle kvaliteter  
- til en aktiv dag!

Modell 20213
Figursyet dame tunika  
med v-udskæring
Str. XS - 4XL

kr. 429,- inkl. moms 

En populær serie, hvor komfort, 
design og funktionalitet går op 
i en højere enhed.  
48% bomuld/48% polyester/ 
4% EOL-stretch

... gør din dag behagelig

Se hele det store udvalg på
 Praxis

Hammershusvej 16 i
DK-7400 Herning
Tlf. 97 12 82 82www.praxiswear.dk 

Model 96305
Dame buks med elastik i  
livet og regulerbare elastik-
stropper i livet og ved fod. 
Str. XS/36 - 4XL/50

kr. 499,- inkl. moms 

Model 97311
Dame strækjeans med to
lommer foran samt to bag-
lommer. Fast linning med
bæltestropper.
Str. XXS/34 - 4XL/50

kr. 499,- inkl. moms 

Sort Turkis Lilla Cerise Navy Lys blå Marine Koksgrå

  XS S M L XL XXL 3XL 4XL
  36 38 40 42 44 46 48 50
1/2 Taljevidde  33  36  39  42  45  48  51  55
Skridtlængde  82  84  84  84  84  84  84  84
1/2 Hoftevidde  47  50  53  56  59  62  66  69

Sports Stretch
Twill Stretch

Sorteret Magasinpost SMP
ID-nr. 42767

Afsender: Danske Fodterapeuter, info@fodterapeut.dk, tlf. 4320 5120


