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Kan ”Noklus Diabetes” elektronisk fotsårjournal forbedres?

Oppgavebeskrivelse: Kan den norske diabetiske fotsårjournalen forbedres? ”Noklus Diabetes “ er en 
egen og fullstendig strukturert elektronisk diabetesjournal som dekker alle funksjoner ved en 
diabetespoliklinikk, og som samhandler med sykehusets journalsystem. Den inneholder et fotskjema 
som det er et ønske om å gjøre mer brukervennlig. I den forbindelse skal jeg gjøre et litteratursøk på 
de diabetiske fotsår- klassifikasjonssystemene og scoringssystemene som finnes, og finne ut hvilken 
som er best egnet til å si noe om utfall, prognose og videre behandling. Det vil også være en fordel å 
bruke et anerkjent klassifikasjonssystem, da man senere kan sammenlikne norske resultater med 
internasjonale studier. Tilslutt skal det fremstilles et nytt forslag til en diabetisk fotsårjournal.

Metode: Litteraturstudie av klassifikasjonsystemer for diabetiske sår i pubmed-databasen, med 
søkeord: «diabetes, diabetic, foot, ulcer, classification, wound, score». Dette er filtrert på siste ti år, på 
engelsk og inneholder søkeord i «title/abstract».

Resultat
184 artikler per 01.12.14. 169 ekskludert på grunn av at hovedfokuset ikke lå på 
klassifikasjonssystemer.Totalt 15 artikler. 8 av disse var valideringsstudier, 3 sammenligningsstudier og 
4 oversiktsartikler.  

Konklusjon:
Det finnes i dag mange klassifikasjonssytemer å velge i, men det er problematisk å finne et som er 
bredt og samtidig enkelt nok til å bruke ved en diabetesfot-poliklinikk. I tillegg til dette er det viktig at 
klassifikasjonssystemet er godt validert. I denne denne studien fant man at SINBAD klassifikasjon er 
det systemet per i dag som er best egnet. Dette er validert på 4 kontinenter, er enkelt å bruke og tar 
hensyn til mange faktorer ved et sår. Dette systemet har blitt inkorporert i dagens journalmal i Noklus 
som et forslag til en ny journalmal. SINBADS kriterier har blitt inkludert samtidig som mange av de 
tidligere registreringsmulighetenene er bevart slik at såret kan følges opp best mulig. 
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Can the «Noklus Diabetes» electronic foot ulcer patient 
journal be improved?

Abstract

Noklus Diabetes is an independent and structural electronic patient journal that covers all aspects of 
a diabetic care center, that communicates with the hospitals own journal system. It contains a foot 
ulcer form that we would like to make improvements on.  Therefore we made a systematic search in 
the PubMed database to find the best existing classification system that can tell us something about 
outcome, prognosis and further treatment. 
After searching for articles containing “diabetes, diabetic, foot, ulcer, classification, wound, score” we 
got 184 articles. These articles then got reduced to 15 after screening and evaluation. 
We found many systems, but it was difficult to find something that is detailed enough and at the 
same time simple enough, to use at diabetic care center.  
In this study we found that SINBAD classification system was best suited for our use. It has been 
validated in four continents, easy to use and takes in count many aspects of an ulcer.  This system has 
then been incorporated in the existing journal as a proposal for a new journal. We also chose to keep 
several of the existing variables, making the system complete and optimal for diabetic foot ulcer 
follow up. 
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Bakgrunn:
Diabetes er i dag en kronisk sykdom med epidemilignende utvikling. I Norge i 2012 var det estimert at 
228 000 personer hadde diabetes[1]. Man har beregnet at prevalensen av diabetiske fotsår blant 
disse er rundt 1%. I en nylig publisert studie fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag oppgir 7.4 % av 
diabetespasientene å engang ha hatt et sår på fot som tok mer enn tre uker før det grodde [2]. 
Førstelinje for å forebygge sår og amputasjoner er identifisering av risikopasienter i 
primærhelsetjenesten. Det er derfor viktig med årlig kontroll av føtter og opplæring i fotvern blant 
pasienter med nevropati.

Diabetes er assosiert med opptil 34 ganger økt risiko for amputasjoner, og det foretas årlig over 400 
amputasjoner på grunn av diabetes i Norge[1]. Femårsmortaliteten ved en slik amputasjon er 80%, og 
reduksjon i amputasjoner under ankelleddet er nå et av 5 styringsparametere for kvalitetsforbedring 
for de regionale helseforetakene[3].
De årlige kostnadene ved amputasjoner er svært høye, og behandling av diabetesfotsår på en 
diabetisk fotklinikk kan redusere antall amputasjoner med 40%. I 2008 bestemte helseministeren at 
alle sykehus skulle ha egne diabetesteam for å redusere senkomplikasjoner, særlig fotamputasjoner.  I 
dag finnes det ca. 16 slike team som har rundt 8000 konsultasjoner årlig[1]. Derfor er det ønskelig at 
data som samles inn under disse konsultasjonene blir registret på en systematisk, enkel måte slik at 
behandlingen optimaliseres, og norske resultater kan sammenlignes internasjonalt.

Noklus, «norsk kvalitetsforbedring av labratorievirksomhet utenfor sykehus», opprettet i 2006 et 
”Nasjonalt diabetesregister for voksne”. Hensikten var først og fremst å forbedre kvaliteten på 
behandlingen av personer med diabetes, men også danne et viktig grunnlag for forskning om 
diabetes og diabetesrelaterte sykdommer. 
”Noklus Diabetes –diabetespoliklinikker”:Dette er en egen og fullstendig strukturert elektronisk 
diabetesjournal som dekker alle funksjoner ved en diabetespoliklinikk, og som samhandler med 
sykehusets journalsystem. Personalia hentes automatisk inn fra hovedjournalsystemet, og i tillegg 
overføres alle aktuelle laboratoriedata til fagsystemet. Basert på registrerte data genereres det et 
notat som limes inn som kronologisk fritekst i hovedjournalsystemet. I Noklus Diabetes ligger også en 
fotsårjournal som blir brukt i varierende grad ved diabetes fotsårpoliklinikkene i norske sykehus. 
Dagens fotjournal i ”Noklus Diabetes” er en blanding av et screeningsskjema og en sårjournal. Det 
ønskelige er derfor å dele dette opp i to: en journal for generell fotstatus blant diabetespasienter uten 
sår, for å screene og finne risikopasienter, og en journal som tar for seg sår. 
Målet med min undersøkelse er å gjøre fotsårdelene av ”Noklus Diabetes” mer brukervennlig og å 
integrere et anerkjent klassifikasjonssystem for å kvalitetssikre norsk behandling og gjøre resultatene 
sammenlignbare internasjonalt. I denne oppgaven vil jeg derfor gjøre en litteraturstudie av dagens
klassifikasjonssystemer og tilslutt foreslå endringer i dagens fotsårjournal.

Metode
Litteraturstudie av klassifikasjonsystemer for diabetiske sår i pubmed-databasen, med søkeord: 
«diabetes, diabetic, foot, ulcer, classification, wound, score». Videre ble det selektert bort artikler 
eldre enn 10 år og på andre språk enn engelsk. Søkeordene skulle også være i enten tittel eller 
«abstract».
Videre ble artikler som ikke hadde hovedfokus på klassifikasjonssystemer utelatt. Disse artiklene 
omhandlet:

 Ulike typer behandling (fra bandasje til ulike kirurgiske tilnærminger).
 Risikofaktorer for å utvikle sår.
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 Risikofaktorer for amputasjon.
 Ulik proteinekspresjon i forskjellige sårtyper.
 Akuttfaseprotein- mengden i blod ved sår.
 Livskvalitet hos pasienter med ulike sårtyper.
 Hvordan det går med de som har amputert etter et fotsår.

Flytdiagram for søk

Søk i 
PubMed 
01.12.13: 

184 artikler

Screenede 
artikler:  191

162 artikler 
ekskludert på
bakgrunn av 

tittel eller 
abstract

Artikler fra 
veileder: 7 

artikler

7 artikler ekskludert 
fordi de tar for seg 

klassifisering av 
føtter som er i 

risikosonen for å få
fotsår, og ikke 

klassifisering av 
etablerte fotsår.

Resultat: 22 
artikler

Endelig 
resultat: 15 

artikler

SCREEN-
ING

IDENTI-
FISERING

VURDER-
ING

INKLUDE-
RING
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Resultat

Det første steget for å behandle et sår er å gjøre en evaluering av såret. Her er det mange 
tilnærmingsmetoder, men den vanligste i dag er direkte inspeksjon. Dette fører til subjektive 
vurderinger og forskjellige behandlingstilnærmelser.  Det er her de ulike klassifikasjonssystemene 
kommer på banen. Man ønsker å gjøre en standardisert vurdering av såret og deretter velge 
behandling ut fra sårets alvorlighetsgrad. Dessuten bør også andre faktorer som for eksempel 
tilhelingsresponsen og pasientens motivasjon være med i vurderingen. Så hvordan skal 
klassifikasjonssystemet velges? 

Viktige kriterier:

 Er klassifikasjonssystemet validert? Hvor godt forutsier scoren utfallet.
 Er klassifikasjonssystemet basert på objektive parametere som er lett å trekke konklusjoner 

fra?
 Kan klassifikasjonssystemet dokumentere progresjon av såret?
 Gir scoren en pekepinn på alvorlighetsgrad og videre behandlingsopplegg?
 Er klassifikasjonssystemet brukervennlig på en diabetesfotsårpoliklinikk?

Etter søket var det 11 klassifikasjonssystemer med varierende mengde materiale.
Klassifikasjonssytemene KOBE [4] og  MAID[5]valgte jeg å ikke ta med videre. KOBE går ut på at man 
subjektivt vurderer hva man syns såret er sterkest preget av (nevropati, iskemi, infeksjon eller alle 
tre). MAID bruker samme skåringsmodell som DUSS (fire variabler som gis 0 eller 1 poeng) og ble 
utelukket både fordi det likner på DUSS og fordi det verken tar hensyn til nevropati eller infeksjon.  
Det fantes også flere klassifikasjonssytemer som utelukkende baserer seg på infeksjon[6, 7]. Disse ble 
ekskludert da jeg var ute etter et bredere system. Jeg valgte derfor å fordype meg i disse 7.

 Wagner
 Texas
 Sadsad
 Sinbad
 Pedis
 Asdip
 Duss

Wagner

Wagners klassifikasjonssystem ble publisert for første gang i 1979 og ble populært fordi det er svært 
lett å bruke [8]. Siden dette er godt etablert og det eldste, er det dette de nye 
klassifikasjonssytemene stor sett sammenligner seg med. Wagner gir en inndeling på 6 grader (0-5). 
Grad 1-3 er stort sett nevropatiske sår med økende alvorlighetsgrad mtp dybde og infeksjon, mens 
grad 4 og 5 er vaskulære sår. En enkel klassifisering, men mangler en vaskulær komponent som man 
ofte kan se ved sår som er grad 1-3.
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Tabell 1. Wagners klassifikasjon

Grad 0 Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 Grad 5
Høyrisiko fot Veldig 

overfladisk, 
ikke- infisert 
sår

Dypt infisert 
sår, begrenset 
cellulitis

Dypt infisert 
sår som 
inkluderer 
sene/ fascie 
og/ eller bein.

Begrenset 
gangren

Utbredt 
gangren

I dette søket var det 3 studier som hadde sammenlignet Wagner med andre klassifikasjonssystemer. 

 Studien til Oyibo og Jude [9] sammenlignet Wagner med University of Texas system for å angi 
hvilket som har størst korrelasjon mellom økende sårgrad og utfall. Det ble konkludert med 
at UT sitt system som kombinerer både grad og stadium, er mer deskriptivt, og viser sterkere 
assosiasjon mellom amputasjonrisiko og sårtilheling i forhold til Wagner. 

 En annen studie utført i Tanzania sammenlignet Wagner, Texas, PEDIS og SADSAD [10], der 
man retrospektivt undersøkte hvor mye de forskjellige variablene hvert klassifikasjonssystem 
tar for seg (eks. infeksjon, nevropati etc), hadde å si for utfall. I denne studien var det 
sterkest assosiasjon mellom utfall og Wagnerscore, men man fant også sterk assosiasjon 
mellom utfall og både nevropati og infeksjon. Dette var overraskende mtp studier utført i 
Europa og USA der perifer arteriell sykdom har vært sterkest assosiert med utfall. Man antar 
at dette skyldes at populasjonen i Tanzania med diabetes er yngre.

 Den siste studien sammenlignet Wagner, Texas og SADSAD [11] sine evner til å forutsi utfall 
på en brasiliansk populasjon.  Heller ikke i denne studien kunne man konkludere med en 
vinner, og også her fant man at nevropati var av større betydning enn i tidligere europeiske 
studier. 

Wagner tar ikke hensyn til nevropati og har blitt kritisert for manglende reproduserbarhet og 
spesifisering av såregenskaper i klassifiseringen. De aller fleste pasienter havner under grad 2 og 3 
(3). Dessuten kan ikke overfladiske og infiserte eller ischemiske sår klassifiseres av dette systemet, og 
det tas ikke hensyn til sårets lokalisasjon.

University of Texas klassifikasjon (UT)

I 1996 publuserte Lavery og Armstrong [12] et nytt klassifikasjonssystem som per i dag er det mest 
foretrukne [13, 14]. Det tar for seg ischemi og infeksjon langs med fire nivåer av sårdybde slik at man 
ender opp med en 4*4 tabell og 16 forskjellige sårtyper. 



Tabell 2. University of Texas klassifisering

Den samme gruppen lagde to år senere en validasjonsstudie der man fant sammenheng mellom 
risiko for amputasjon og økende sårdybde, infeksjon og is
sårdybde og iskjemi som øker reproduserbarheten.  

UT mangler i likhet med Wagner nevropatifaktoren og lokalisasjon av såret. Betydningen av å ha med 
dette er derimot usikker da det en europeisk studie har 
viktigste faktoren som bidrar til sårets utfall, og er den
for amputasjon[16]. 16 forskjellige sårtyper er også mye og forholde seg til. Det har Carvaggi og 
Sganzaroli [13] tatt tak i ved å grovinndele tabellen i 3 og deretter foreslått en behandlingstriage 
basert på 4 alvorlighetsgrader. 

SADSAD og SINBAD

SADSAD er et system som baserer seg 
[17]. Disse kan objektivt graderes på en skala fra 0
blitt validert i en prospektiv studie med 300 deltagere 
nevropati har noe å si for utfallet. Dette er et klassifikasjonssystem som er laget for å brukes til 
forskning og ikke til klinisk oppfølgning med alvorlighetsgradering.  Dette er et av de få systemene 
som har god mulighet til å endre klassifisering etter hvert som såret endres

Tabell 3. SADSAD klassifisering

Det har senere kommet en forenklet utgave
nevropati, bakteriell infeksjon, areal
kan klassifisere såret og gi det en score mellom 0 og 6.
kontinenter. I UK fant man at økende score hadde sammenheng med økende tilhelingstid. Men når 

University of Texas klassifisering

år senere en validasjonsstudie der man fant sammenheng mellom 
risiko for amputasjon og økende sårdybde, infeksjon og ischemi[15]. UT bruker objektive kriterier for 
sårdybde og iskjemi som øker reproduserbarheten.  

T mangler i likhet med Wagner nevropatifaktoren og lokalisasjon av såret. Betydningen av å ha med 
en europeisk studie har vist seg at perifer arteriell sykdom er den 

viktigste faktoren som bidrar til sårets utfall, og er den eneste selvstendige faktoren som kan gi risiko 
. 16 forskjellige sårtyper er også mye og forholde seg til. Det har Carvaggi og 

tatt tak i ved å grovinndele tabellen i 3 og deretter foreslått en behandlingstriage 

SADSAD er et system som baserer seg på størrelse (areal, dybde), sepsis, arteriopati og 
. Disse kan objektivt graderes på en skala fra 0-4 som gir over 1000 mulige sårtyper.

blitt validert i en prospektiv studie med 300 deltagere [18]. Her fant man at alle variablene minus 
nevropati har noe å si for utfallet. Dette er et klassifikasjonssystem som er laget for å brukes til 
forskning og ikke til klinisk oppfølgning med alvorlighetsgradering.  Dette er et av de få systemene 

endre klassifisering etter hvert som såret endres. 

Det har senere kommet en forenklet utgave av SADSAD. SINBAD som står for «site», iskjemi, 
, areal og dybde, har redusert undergruppene til 2[19]. Det gjør at man 

kan klassifisere såret og gi det en score mellom 0 og 6. Denne studien ble validert på tre forskjellige 
fant man at økende score hadde sammenheng med økende tilhelingstid. Men når 

8

år senere en validasjonsstudie der man fant sammenheng mellom 
. UT bruker objektive kriterier for 

T mangler i likhet med Wagner nevropatifaktoren og lokalisasjon av såret. Betydningen av å ha med 
at perifer arteriell sykdom er den 

eneste selvstendige faktoren som kan gi risiko 
. 16 forskjellige sårtyper er også mye og forholde seg til. Det har Carvaggi og 

tatt tak i ved å grovinndele tabellen i 3 og deretter foreslått en behandlingstriage 

), sepsis, arteriopati og nevropati 
sårtyper.  Studien har 

an at alle variablene minus 
nevropati har noe å si for utfallet. Dette er et klassifikasjonssystem som er laget for å brukes til 
forskning og ikke til klinisk oppfølgning med alvorlighetsgradering.  Dette er et av de få systemene 

, iskjemi, 
Det gjør at man 

Denne studien ble validert på tre forskjellige 
fant man at økende score hadde sammenheng med økende tilhelingstid. Men når 
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man samlet data fra alle kontinentene fant man bare en sammenheng med økende tilhelingstid ved 
en score over 3 (av 6). Man undersøkte også hvilke variabler som hadde mest betydning for utfallet 
(tilheling vs. Ikke-tilheling).

 Uk: iskjemi, sårareal og dybde
 Tyskland: iskjemi, areal, dybde og infeksjon
 Tanzania: dybde, infeksjon og nevropati
 Pakistan: dybde

Dette understreker variasjonen i hva som har betydning for utvikling av såret. Årsaken til at det bare 
var dybde som hadde betydning i Pakistan tror man skyldes at behandlingen er svært dyr, og hjelp 
søkes bare hvis det er helt nødvendig.  Ingen i Pakistan søkte hjelp ved en score på 0 eller 1. 2,3 % 
søkte hjelp ved en score på 2, mens 36,7% søkte hjelp ved en score på 2 i UK. SINBAD er derfor et 
godt scoringssystem til bruk i klinisk praksis. Alle kriteriene er objektive og gir god reproduserbarhet.  
Dette er også det best validerte systemet per nå.

Tabell 4. SINBAD

Category Size Ischemia Neuropathy Bacterial 
infection

Aera Depth Total 
possible 
score

Score:

0

Forefoot Pedal 
blod flow 
intact: at 
least one 
pulse 
palpable

Protective 
sensation 
intact

None <1 cm2 Ulcer 
confined to 
skin and 
subcutaneous 
tissue

6

Score:

1

Midfoot
and 
hindfoot

Clinical 
evidence 
of 
reduced 
blood 
flow

Protective 
senation 
lost

Present ≥1cm2 Ulcer 
reaching 
muscle, 
tendon or 
deeper

PEDIS

Dette systemet er basert på de samme 5 variablene som SADSAD og ble laget av The International 
Working Group on the Diabetic Foot (IWGDF) for prospektiv research[20]. PEDIS står for perfusjon, 
extent, depth, infection og sensation. Hver av disse har varierende antall undergrupper (mellom 2 og 
4). Dette systemet kom ikke så godt ut i valideringsstudien i Tanzania[10] der man fant størst 
assosiasjon mellom Wagner score og utfall. Infeksjon hadde sterkere korrelasjon med utfall i SADSAD 
sin klassifikasjon. Populasjonen som ble undersøkt i Tanzania var yngre enn i sammenlignbare 



studier, og hadde mindre perifer arteriell sykdom enn typiske kaukasiske grupper, som kan ha 
påvirket utfallene. På tross av dette er PEDIS ansett som et bedre klassifikasjonssystem da det er mer 
nøyaktig en Wagner[21]. Også i dette systemet kan klassifikasjonen endres
utvikles.

DUSS

Ny type klassifisering fra 2006. Denne 
sårlokalisasjon (tå (0) eller fot (1)), og 
eller 1 poeng. Scoren går derfor fra 0
resultater. Økende DUSS score ga mindre sannsyn
reduksjon i sannsyneligheten for tilheling. Økning i score førte også til økende sannsynlighet for 
hospitalisering og kirurgi. Fra score 1

ASDIP

Dette scoringssystemet ble publisert i 2005 av Strauss og Aksenov
datidens scoringssystemer som blant annet Texas, Wagner og SADSAD, og laget sitt eget. 
systemet søker en Apgar- liknende tilnærming. 
tilheling på basis av sårets objektive egenskaper, når det finnes så mange faktorer som avgjør et sårs 
utfall (tidligere sår/ amputasjon, deformiteter, overvekt, alder, bruk av feil skotøy, feilernæring etc). 
Et annet problem som tas tak i er at dagens anerkjente systemer fort ender
sårtyper og sammenlikningsgrunnlaget svekkes.

ASDIP står for «apperance» (rødt, hvitt/gult, nekrotisk),
Disse vurderes ut fra objektive kriterier og gis 
totalscore på 10. Videre har poengsummen blitt de
problemsår og 8-10 er et alvorlig sår. Dersom man ligger i grenseland mellom problem
sår, vil man se på andre faktorer som nev
score» hjelper til i vurderingen om man skal velge amputasjon eller redde foten. 

Tabell 5. ASDIP Wound score

studier, og hadde mindre perifer arteriell sykdom enn typiske kaukasiske grupper, som kan ha 
irket utfallene. På tross av dette er PEDIS ansett som et bedre klassifikasjonssystem da det er mer 

te systemet kan klassifikasjonen endres etter hvert som såret 

Ny type klassifisering fra 2006. Denne tar for seg 4 paramentre; palpabel pedalpuls, probing til bein, 
sårlokalisasjon (tå (0) eller fot (1)), og tilstedeværelsen av flere sår. Dette gir ja/ nei svar som gir 0 
eller 1 poeng. Scoren går derfor fra 0-4. Denne ble validert i en studie med 1000 pasienter med gode 

e DUSS score ga mindre sannsynlighet for tilheling. Økning med 1 fører til 35% 
reduksjon i sannsyneligheten for tilheling. Økning i score førte også til økende sannsynlighet for 

alisering og kirurgi. Fra score 1-3 fant man også økning i amputasjonsraten[22].

tte scoringssystemet ble publisert i 2005 av Strauss og Aksenov[23]. De tok tak i problemene med 
datidens scoringssystemer som blant annet Texas, Wagner og SADSAD, og laget sitt eget. 

liknende tilnærming. De belyser problematikken rundt det å forutsi 
tilheling på basis av sårets objektive egenskaper, når det finnes så mange faktorer som avgjør et sårs 
utfall (tidligere sår/ amputasjon, deformiteter, overvekt, alder, bruk av feil skotøy, feilernæring etc). 

t dagens anerkjente systemer fort ender opp med for mange 
og sammenlikningsgrunnlaget svekkes.

(rødt, hvitt/gult, nekrotisk), «size», «depth», «bio- burden»
Disse vurderes ut fra objektive kriterier og gis poeng fra 0 til 2, der 2 er best og null verst. Dette gir en 
totalscore på 10. Videre har poengsummen blitt delt i tre der 8-10 er et «tilhelende- sår

10 er et alvorlig sår. Dersom man ligger i grenseland mellom problem-
sår, vil man se på andre faktorer som nevnt ovenfor. «Host Function score» og «Goal Aspiration 
score» hjelper til i vurderingen om man skal velge amputasjon eller redde foten. 
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studier, og hadde mindre perifer arteriell sykdom enn typiske kaukasiske grupper, som kan ha 
irket utfallene. På tross av dette er PEDIS ansett som et bedre klassifikasjonssystem da det er mer 

etter hvert som såret 

ar for seg 4 paramentre; palpabel pedalpuls, probing til bein, 
a/ nei svar som gir 0 

e ble validert i en studie med 1000 pasienter med gode 
lighet for tilheling. Økning med 1 fører til 35% 

reduksjon i sannsyneligheten for tilheling. Økning i score førte også til økende sannsynlighet for 

. De tok tak i problemene med 
datidens scoringssystemer som blant annet Texas, Wagner og SADSAD, og laget sitt eget. Dette 

å forutsi 
tilheling på basis av sårets objektive egenskaper, når det finnes så mange faktorer som avgjør et sårs 
utfall (tidligere sår/ amputasjon, deformiteter, overvekt, alder, bruk av feil skotøy, feilernæring etc). 

opp med for mange 

» og perfusjon. 
poeng fra 0 til 2, der 2 er best og null verst. Dette gir en 

sår», 4-7 er et 
- og alvorlige 

Aspiration 
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ASDIP tar ikke hensyn til nevropati som viser seg å være av betydning i land utenfor Europa[10, 11]. 
Valideringen av denne studien er også relativt liten[24]. Ca 50 pasienter retrospektivt og ca. 50 
prospektivt. Det bør allikevel nevnes at resultatene var gode; skåriingens evne til å forutsi tilheling vs 
ikke tilheling lå på 90% for gruppene «friskt»- og ”problem”sår. 

Diskusjon

Der er per i dag mange klassifikasjonssystemer og velge mellom, men det er få som klarer å dekke 
alle kravene. Jeg var ute etter et system som var bredt nok til å brukes på en diabetespoliklinikk, 
enkelt nok til at det tar kort tid å utfylle og det skulle kunne si noe om et sårs alvorlighetsgrad. 
Oppsatte kriterier var: 

1. Er klassifikasjonssystemet validert? Hvor godt scoren forutsier utfallet.
2. Er klassifikasjonssystemet basert på objektive parametere som er lett å trekke 

konklusjoner fra?
3. Kan klassifikasjonssystemet dokumentere progresjon av såret?
4. Gir scoren en pekepinn på alvorlighetsgrad og videre behandlingsopplegg?
5. Er klassifikasjonssystemet brukervennlig på en diabetesfotsårpoliklinikk? . 

Etter en grundig gjennomgang av alle systemene så resultatet av kvalitetsspørsmålene slik ut:

Tabell 6. Resultat kvalitetsspørsmål

Spm/ 
Klassifikasjons-
system

1 2 3 4 5

Wagner Ja Nei Nei Nei Nei
Texas Ja Ja- Ja- Ja- Ja
SADSAD Ja Ja Ja Nei Nei
SINBAD Ja Ja Ja Ja- Ja
PEDIS Ja- Ja Ja Nei Ja
DUSS Ja Ja Nei Ja Nei
ASDIP Ja- Ja Ja Ja Ja

Wagner sitt system er enkelt og mye brukt, men for overfladisk til at det kan brukes i et 
diabetsfotteam. Det kommer også dårlig ut med tanke på kvalitetsspørsmålene. Wagner har for 
mange mangler og de aller fleste sår som vurderes utfra denne klassifiseringen ender i kategori 2 og 
3. DUSS faller også inn i samme kategori. Det er lett å bruke med sine ja/nei sva, men er bedre egnet 
til førstegangskonsultasjoner i allmennpraksis.

Texas er et godt klassifikasjonssystem som er både validert og er mye brukt. Det er en fordel dersom 
man skal bruke norske sår til internasjonal sammenlikning. De 16 forskjellige sårtypene kan videre 
inndeles i 4 grupper som sier noe om alvorlighetsgraden[13], men denne triagen har ikke blitt 
validert. Det er også vist at både økende ”grade” og ”stage” gir økt risiko for amputasjon [9]. Det er 
objektive beskrivelser for alle faktorer bortsett fra infeksjon. Her er det mange tegn og symptomer 
som er listet opp for å gi en pekepinn, men de konkluderer med at infeksjon først og fremst er en 
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klinisk diagnose. Progresjon kan dokumenteres enten ved at såret blir dypere, eller at det tilkommer 
infeksjon og/eller iskjemi.

Både PEDIS og SADSAD er utviklet utelukkende for at kategorisere såret og man ender opp med 
svært mange sårtyper. Det er ikke gjort noe videre inndeling av klassifikasjonen for å angi en score 
som sier noe om alvorlighetsgraden, og er dermed dårlig egnet til klinisk bruk. 

Tabell 7. Variabler inkludert i klassifikasjon

Scorings-
system

Iskjemi Infeksjon Strørrelse Dybde Nevropati Lokalisajon Multiple 
sår

Wagner + + - + - - -
Texas + + - + - - -
SADSAD + + + + + - -
SINBAD + + + + + + -
PEDIS + + + + + - -
DUSS + - - + - + +
ASDIP + + + + - - -

Ut ifra begge disse tabellene er det SINBAD og ASDIP som kommer best ut. Begge disse systemene 
kategoriserer såret og viser sammenheng mellom utfall og økende score. Sinbad har riktignok samlet 
sett bare to kategorier, der en score over tre gir signifikant økt tilhelingstid. Men dette var etter at 
man tok befolkningsgruppene fra de fire kontinentene under ett. I UK var det sammenheng mellom 
økende tilhelingstid og økende score. ASDIP er derimot dårlig validert per i dag, kun en liten studie på 
men nye studier er underveis.

At scoren gir alvorlighetsgrad og forslag til videre behandling er kanskje ikke så viktig for klinikerens 
egen del, men det er viktig å ha med for å kunne vise prognosen ved et gitt sår. Dermed inkluderes 
pasienten mer i behandlingen, og mulighetene for etterlevelse bedres.

Konklusjon

Ut i fra dette søket viser det seg at valgmulighetene er mange, men det er få som klarer å tilby alt.
Men av disse 9 som jeg har undersøkt, er det et som peker seg ut. Skaperne av SINBAD har laget et 
helhetlig system som tar for seg de viktigste faktorene ved et sår og er godt validert. Dessuten er det 
lett å bruke og forstå, både for pasient og behandler. Jeg har derfor valgt å bruke dette som 
utgangspunkt for til mitt forslag til ny sårjournal.

Vedlegg 1 er en beskrivelse av hvordan dagens journal er bygget opp. Vedlegg 2 er mitt forslag.

I mitt forslag har jeg først prøvd å rydde litt opp i rekkefølgen på spørsmålene. Først er en
introduksjonsdel som kartlegger hensikten med konsultasjonen og der man plotter inn viktige 
diabetesdata. Dette er data som også sikkert kan importeres av seg selv, da det finnes i andre maler i 
journalsystemet. 

Neste del heter «Etablerte fotproblemer» der man tar for seg tidligere amputasjoner, 
fotdeformiteter og eventuell tilstedeværelse av callus. Videre kommer nevrologisk og vaskulær 
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vurdering, som stort sett er de samme punktene som før. Tilslutt kommer spesialundersøkelser og et 
spm om tidligere fotsår. Her skjer det et skille i journalen. Neste spørsmål er om man har fotsår nå, 
og hvis ja kommer spørsmål om såret opp. Denne malen er derfor i hovedsak todelt, der første del 
kan brukes til screening og andre del tar for seg etablerte sår. I den første delen har jeg tatt med 
punkter som finnes i det skotske screeningskjemaet (blå tekst) [25, 26] som man nå har begynt å ta 
litt i bruk i Norge. I den andre delen er SINBAD klassifikasjonen (rød tekst) lagt inn, men mange av 
punktene i den tidligere journalen er bevart slik at man kan ha kontroll på viktige faktorer som ikke er 
dekket av SINBAD.

Tilslutt var det ønskelig å legge inn en tidslinje som gjør at progresjonen av sårbehandlingen lett kan 
observeres. Her legges det inn et bilde av såret og under kan man se en tidslinje med ulik behandling. 
Det vil også være en kort oppsummering med informasjon fra hver konsultasjon. Denne 
informasjonen hentes ut fra det man allerede har notert i journalen. Se vedlegg 3.
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