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Conform2 – todelt stomisystem

Trygt og Fleksibelt
Diskresjon

Air Flow 300mm2 ﬁlter
• Unik ﬁlterkonstruksjon gir balansert luftgjennomstrømming
• Aktivt kullﬁlter forhindrer sjenerende lukt og lekkasje
• Vanntett – ikke behov for ekstra ﬁlterbrikke
Pose
• Lydsvak poseﬁlm med luktsperre
• Diskret under klær
• Stort utvalg i størrelser;
1-delt og 2-delt
• Belteørene er plassert på
posen – for økt sikkerhet

FlexWear m/tape for
Styrke og Fleksibilitet
• Kryssbundet materiale for
større motstandsdyktighet
• Hudvennlig tape i ytterkant
• Kleberen beveger seg
med huden – gir maksimal
ﬂeksibilitet
• Ideell for uro-, ileo- samt
colostomi med diare

3-delt kvalitetssikring

Urostomipose

• Løftbar ring – enkel i bruk for alle;
Se – Kjenn – Hør
• Settes sammen uten trykk mot magen
• Koblingssystemet låser ringen til
hudplaten - et feste du kan stole på
• Maksimal bevegelsesfrihet

• Flerkammer for jevn
fordeling av urin
• Myk og komfortabel tappekran
• Følbar indikasjon på åpen / lukket ventil

Flere nyheter kommer snart!
Ved spørsmål, ta kontakt med oss
e-post: kundeservice.norge@hollister.com
eller telefon: 66 77 66 50

Velkommen til høstnummeret

på deres arbeidssted, i kommunen eller

av SiSte nytt!

lignende, og som dere tenker kan være

tørjobben er vi nå i mål med et nytt blad.
Jobben i sommer og høst har vært tøff.
Vi har oppdaget, som våre forgjengere,
at det er vanskelig å få noen til å skrive
i bladet vårt.
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Vi oppfordrer dere alle til å komme med
bidrag eller tips om hva vi kan ha med
i bladet. Kanskje vi heller skal ha ulike
temaer? Vi er åpne for nye ideer. Ser
også at Facebooksiden har vært i stor
utvikling, noe som er positivt, men tar
nok mye stoff fra bladet. Bladet gir oss
gode inntekter, men det må også være
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SiS jobber denne høsten med mange
spennende saker. Som Astrid skriver i
lederen skal hun og stomisykepleierkoordinator på møte med helsedirektoratet
om forskrivningsrett for stomisykepleiere/sykepleiere. Dette blir spennende, etter mange år med jobb kommer det
kanskje en løsning.
Ellers gleder vi oss veldig til nytt
fagseminar 13.–15. april på Lillestrøm,
som i år. Vi oppfordrer alle til å søke
støtte i god tid; i tillegg til SiS er også
Sykepleierforbundet velvillig til å dele ut
stipender til slike formål.
Håper flere blir inspirert til å søke om tilskudd til faglige utviklingstiltak fra NSF
som du kan lese mer om i bladet.
I dette nummeret har vi startet med en
ny post, som er meningen skal bli et fast
innslag. Sammen med informasjon fra

denne posten vil det også være mulig
for firmaene å få inn informasjon om
sine kurs.
Vi har vært så heldige å få lov til å bruke
Karen Zulkowskis «Wounds terms and
definitions» i dette nummeret av SiSte
nytt. Hun er selv redaktør av JWCET, og
har presentert denne definisjonslisten
over sår i nevnte magasin. Hun har også
presentert tilsvarende materiale med
stomirelaterte begreper og definisjoner,
og én for inkontinens. Alt dette vil dere
finne i de kommende utgivelsene våre.
Vi presenterer disse på engelsk for
å hjelpe leserne til en forståelse av
den terminologien vi møter i det
meste av faglitteraturen vår, da
den stort sett er på engelsk.
God høst fra oss!
Hilsen Torunn og Ann Britt

redaksjonen har ordet

Etter en litt frustrerende start på redak-

av interesse for andre lesere. Under

styret minner vi også om en rekke kurs
og konferanser som vi tror kan være
interessante for våre lesere. Vil i den
forbindelse oppfordre dere som lesere til
å sende oss e-post om kurs som holdes
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Nå med

EasiView™ mulighet for innsyn

For hele
NovaLife serien

Trygghetfor deg og
dine pasienter

EasiView mulighet for innsyn
TM

Den nye EasiView™ - løsningen er designet slik at du kan sjekke stomien
P12-511-300 02/2015 © 2015 Dansac A/S

og forseglingen enkelt og diskré ved å løfte klaffen og kikke inn.
Når klaffen er nede, dekker den stomien og ligger flatt inn mot posen.
Det gir en ideell kombinasjon av trygghet og diskresjon.
Les mer på dansac.no

Dedicated to Stoma Care

Forrige styremøte var 21.

møtet hadde vi et møte med Norilco.

september. Det var et nyttig

De er bekymret for at det skal bli tak på

og godt arbeidsmøte hvor vi
fikk jobbet med mange saker.

utstyr som er helt nødvendig for noen
brukere. Her er det viktig at vi arbeider
sammen for å sikre at nødvendig utstyr

g
Le d e r A s t r i d I n

o
eb

rg

Vi er i full gang med å planlegge sto-

se på årsakene til det økte forbruket, er

misykepleiermøte og fagseminaret, som

det endringer som kan gjøres?

blir 13.–15. april 2016 på Thon hotell
Lillestrøm. Jeg skrev dessverre feil dato

Styret har forsøkt å oppdatere FB-siden

i forrige leder, selv om riktig dato sto

regelmessig, gi oss gjerne tilbakemeldin-

andre steder i bladet. Flere spennende

ger om hvordan dere opplever at dette

og dyktige forelesere er allerede på

fungerer. Kom gjerne også med innspill

plass; dere kan glede dere! Program og

om temaer dere savner som egner seg

påmelding kommer rundt juletider.

på Facebook. Redaktørene av SiSte nytt
sliter litt med å få tilstrekkelig bidrag

Endelig skjer det noe med hensyn til

og stoff til bladet, til tross for flott ny

forskrivingsrett for stomisykepleiere/

layout. Jeg oppfordrer dere alle til å ten-

sykepleiere. NSF er kalt inn til et møte

ke på hvordan hver enkelt kan bidra med

med Helsedirektoratet hvor forskriving

innlegg. Det du arbeider med og synes

av medisinsk forbruksmateriell på blå

er dagligdags, kan være av stor interes-

resept av annet helsepersonell enn leger

se for andre. Gå noen runder med deg

er tema. Møtet om forskrivingsrett av

selv — deling av kunnskap og erfaringer

stomimateriell er 5. oktober. Stomi-

er viktig og nyttig for at vi skal kunne

koordinator Grethe F. Lund og under-

vokse og utvikle oss som fagpersoner.

tegnede møter på vegne av SiS. I tillegg
møter Jan Vegard Pettersen, som er spe-

Når du mottar dette bladet i posten

sialrådgiver for NSF sentralt. Jeg holder

er sommeren for lengst over, og høsten

dere oppdatert om hva som skjer.

er her. Jeg koser meg med alle årstider
og synes det er godt med kontrastene

17. september var det møte i fag-

og forandringene.

rådet til Helfo. Mange av dere er sikkert
kjent med at Helfo har kommet med en

Jeg vil med dette ønske deg en

rapport om Blåreseptforskriften §§ 5 og

flott og innholdsrik høst!

6, forvaltning av produkt- og prislisten.
Her er det en delrapport som omhand-

Hilsen Astrid

ler stomi. Rapporten i seg selv var ikke
tema på møtet, og forslag til tiltak er
unntatt offentligheten. Det kommer
likevel tydelig frem bekymring rundt de
økte utgiftene til brukere med stomi.
Spesielt har utgiftene til ekstrautstyr
økt de siste to årene. Vi har svært gode

leder
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fortsatt blir tilgjengelig. Samtidig må vi

refusjonsordninger i Norge. Her har alle i
fagmiljøet ansvar for at den gode ordningen ikke blir misbrukt. På styre-
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Nytt kull ved Høgskolen i Bergen
Høsten 2016 er det planen å starte et nytt kull for å utdanne stomisykepleiere ved Høgskolen i Bergen!
Det er et deltidsstudium med 10 ukesamlinger over tre semester, noe som betyr at man er ferdig utdannet
til jul 2017. I løpet av studiet har man 150 timer kliniske studier, og tre uker av de skal tas sammenhengende
på stomipoliklinikk sammen med utdannet stomisykepleier.
For utfyllende informasjon, gå inn på: http://goo.gl/fIwGQ0
Det er ingen tvil om at Norge trenger flere stomisykepleiere, så kanskje det denne
gang er din tur til å ta jobben med å få lederen din til å forstå viktigheten av dette?
Søknadsfristen er 15. mai 2016.

Frister ...
Minner om fristene for å søke SIS om stipend til fagutvikling:
15. januar
15. mai
15. september
Styret har neste styremøte den 26. november.

Fagmøte på Lillehammer 4.-6. februar, i regi av NSF
Da er det mulighet for å melde seg på fagmøtet på Lillehammer 4.-6. februar 2016! Husk at prisen stiger
etter 1. desember.
Her finner du påmeldingslenker for deltakere og utstillere
Påmeldingsskjema for deltakere: http://www.trippus.net/fsg2016/deltaker/eb
Påmeldingsskjema for utstillere: http://www.trippus.net/fsg2016/deltaker/utstiller
Programmet legges ut senere. Og for de av dere som ønsker å søke om støtte til å delta eller ønsker å bli medlem av faggruppen, finnes det informasjon om dette på nettsiden.
Gå til påmelding for deltakere:		

Gå til påmelding for utstillere:

Tips: De sorte mønsterkodene kalles QR-koder – Hvis du laster ned en app på din smarttelefon eller nettbrett
(f.eks. i-nigma) så kan telefonkameraet lese koden og hoppe rett til nettsiden du vil se på.

8

Mat og IBS
I vår arrangerte kokebokforfatter, lavFODMAP-blogger og ressursperson i LMF, Cecilie Hauge Ågotnes treff
for ”IBSére” i Bergen. Hun planlegger nå flere treff i ulike byer rundt om i Norge.
Følg linken for mer informasjon om dette kan være av interesse: http://goo.gl/wMMb7l

Hvordan skrive gode forskningssøknader
Norsk Sykepleierforbund og Norsk selskap for sykepleieforskning, NSF, inviterer til seminar:

• Vil du lære mer om å skrive forskningssøknader av sykepleiere som har lyktes med å få midler?
• Og hvordan få godkjenning til forskningsprosjekter av Regional etisk komité?
Gratis seminar for medlemmer i NSF. Maks 70 deltakere.
Påmeldingen skjer etter “førstemann til mølla”-prinsippet.
Tid: Torsdag 3/12 2015 kl. 10.00—14.00
Sted: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, Oslo, rom Storkvinten
Målgruppe: Sykepleiere som skal søke forskningsmidler
For mer detaljert program og påmelding, gå inn på: https://goo.gl/KNpTa6

Sykepleierkongressen 2016
Sykepleierkongressen 2016 avholdes ved The Qube, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
27.—28. september
Sykepleierkongressen 2016 er under planlegging. Hold av datoen allerede nå.
Målet med kongressen er skape et unikt forum for kunnskapsformidling, gi faglig oppdatering og verdifull
inspirasjon og la sykepleiere fra ulike felt innen faget utveksle kunnskap og erfaringer og derved synlig-

informasjon fra styret

Vil du vite mer om hva du kan søke om forskningsmidler til i Forskningsrådet?

gjøre viktig kompetanse overfor hverandre samt overfor andre aktører innen helsetjenesten og samfunnet
for øvrig.
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Recognising Salts research
into healthy peristomal skin

Holder

Former

Absorberer

Beskytter huden

SecuPlast ® formbare
ringer kleber så godt at de
også fester på våt hud

Fleksible, enkle å
forme og tilpasses hurtig
uten oppvarming

Stenger fuktigheten
inne og holder irriterende
avføring vekk fra huden

Våre hudvennlige
løsninger er anerkjente og
brukes over hele verden

FOR GRATIS VAREPRØVER ELLER YTTERLIGERE INFORMASJON
RING Vigdis Hannestad tlf. 958 34 260

Excellence
in stoma care
www.salts.co.uk
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Utlysning av restmidler: Tilskudd til faglige utviklingstiltak
i faggruppenes regi
Bakgrunn
I LM-sak 18/2011 — Videre utvikling av faggruppenes integrering i NSF heter det at det i NSFs årlige budsjett
skal avsettes et beløp øremerket faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi, fordelt etter søknad og forvaltet
av Sentralt Fagforums arbeidsutvalg.
Dette vil være en ordning som ikke inkluderer faglige utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter,
og som administrativt følges opp av andre avdelinger i hovedkontoret. Avsetninger til det nevnte formålet inngår
som en del av forbundsstyrets årlige budsjettvedtak.

Kriterier for tildeling
Formål
regi som ikke inkluderer utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter. Avsetninger til det nevnte formål
inngår som en del av forbundsstyrets årlige budsjettvedtak. Under forutsetning av Forbundsstyrets godkjenning
gis det en ramme tilsvarende 1 million kroner i 2015.
Faglige kriterier
Prosjektet skal være innenfor landsmøtevedtatte innsatsområder og/eller den enkelte faggruppes innsatsområder. Prosjektet/utviklingstiltaket det søkes støtte til, skal ha et sykepleiefaglig perspektiv. Dersom prosjektet
er et samarbeidsprosjekt mellom arbeidsgiver og faggruppe, må det framkomme hva som er de enkelte parters
bidrag. Samarbeidsprosjekter mellom ulike faggrupper prioriteres.
Generelle kriterier
Både enkeltmedlemmer og faggrupper kan søke. Der søker er en enkeltperson, må vedkommende ha vært
medlem i en faggruppe i minimum to år. Det gis ikke tilskudd til dekning av lønnsmidler eller tapt arbeidsfortjeneste. Fagdager og kurs kan inngå som en del av prosjektet det søkes midler til.
Alle søknader skal først anbefales og prioriteres av styret i den/de aktuelle faggruppene før søknaden
sendes arbeidsutvalget (AU) i Sentralt fagforum (SF).
Søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse, plan for gjennomføring og budsjett.
Det skal ved prosjektslutt sendes en sluttrapport til AU i SF.
Søknaden sendes til: frank.oterholt@nsf.no

informasjon fra NSF

Formålet med ordningen er å bidra til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltak i faggruppenes

Søknadsfrist 1. desember 2015

11

ratis
g
g
so
de
Presi
v
a
g
in
u
lever
ne d
e
t
k
u
prod
er
bruk

Behov for stomiutstyr?
Ring 67 02 44 40
STOMI Vi leverer alt innen stomiutstyr godkjent på
blå resept. Vi tilbyr veiledning og hjemmebesøk fra
stomisykepleiere.
STOMISYKEPLEIERE Mediq har egne stomisykepleiere
som gjerne svarer på dine spørsmål.
KUNDESERVICE
kundesenter, bestående av helsepersonell som forstår
dine behov.

‘Committed to
your care’
Kontakt kundesenter:
Ring 67 02 44 40 eller e-post:

kundeservice.no@mediq.com
Vi dekker også områdene:

• Inkontinens
• Ernæring

• Kateter
• Sårprodukter

Forebygging av Mucocutan separasjon?
Stomisykepleiere på
Radiumhospitalet har

sykehuset, noe som igjen har en sam-

ring de første tre ukene postoperativt,

funnsøkonomisk betydning.

for å forebygge separasjoner ved blant
annet å skjerme suturer.

i de siste årene hatt

Dette er kanskje spesielt utbredt hos
oss, der de fleste av pasientene har

Resultatet har blitt at vi nesten ikke ser

mange pasienter med

vært utsatt for ståling. Mange er også

noen separasjoner. Vi vet ikke om denne

dårlig ernært og har infeksjoner post-

lille undersøkelsen er tilfeldig, bruker

operativt.

kirurgene annen teknikk eller tråd?

Tilstanden gjør at pasientene opplever

Vi har tenkt og prøvd ut måter vi kan

Problemet har også vært at pasiente-

smerte og ubehag. Det gjør også at de

forebygge dette på. Derfor innførte vi

ne etter tre uker ikke tør å slutte med

trenger hjelp fra hjemmesykepleien til

før sommeren et forsøk der alle pasien-

ringen, de er redd for lekkasjer og ser

bandasjering når de kommer hjem fra

ter med kolostomi skulle bruke pasta-

ringen som en stor trygghet. Vi har sett

stomiseparasjon.

stor viktighet av god informasjon om
formålet med bruk av ring. En annen ting
er også at det er en ekstra kostnad. Vi
er alle tilhengere av å bruke minst mulig
tilleggsprodukter.
Vi ser også at stomistellet for mange
pasienter har gått lettere, de blir ikke så
redde for å klippe feil.
På bakgrunn av dette vil vi nå prøve å
gjøre en liten studie, hvor vi involverer
en studiesykepleier som vil hjelpe oss
med en prosjektbeskrivelse, plan for
gjennomføring og budsjett. Vi vil også
søke NSF om støtte, og vi vil gjerne ha
lesernes innspill, tips, råd og tilbakemeldinger fra deres erfaring og synspunkter.

Person et al 2009. Stoma-related complications and stamasize-a 2-year followup.The
Association of Coloproctology of Great Britain
and Ireland. Lyon, Smith 2010. Abdominal
Stomas and their skin Disorders.
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ET-nurse experience with appendicostomies
Astrid Ingeborg Austrheim, Torill Faye-Schjøll, Marianne Stange

BACKGROUND

RESULTS

At Oslo University Hospital we have 20 years’ experience with
appendicostomies. Around 100 children have gone through the
procedure. The main underlying diagnoses:

Important for positive outcomes:

• Myelomelingocele
• Anorectal malformation
• Hirschsprung disease

• Interdisciplinary approach with pediatric psychiatrist,
pediatric surgeon and ET-nurse working as a team.

METHOD

Twenty years’ clinical experiences of three ET-nurses
are systemized.

• Easily accessible ET- nurses.

• ET-nurse always sees the patient and the parents in the
outpatient clinic for age appropriate pre-operative
information. Some families need several visits in order to
feel confident that appendicostomy is the best choice for
their child.
• ET-nurse marks the stoma-site preoperatively, and the
ET-nurse and pediatric surgeon decide preoperative bowel
preparation.
• ET-nurse sees the child before discharge to assure necessary
equipment, prescription and plan for washouts and laxatives
at home.
• Length of hospital stay is reduced.
• The child sees the ET-nurse in the outpatient clinic 3-4 weeks
postoperatively. If a Foley catheter is placed in the
appendicostomy, it is withdrawn, and single use catheter is
inserted with instruction.
• After evaluation of the washout history over the first weeks,
adjustments are made.
• Specific advice concerning bathroom routines is given, and
the child is encouraged to do washouts independantly.
• We usually see the child again after 3 months, and after that
follow up visits are individualized.

Figure 1:
Some children do their washout with a waterbag.
Figure 4: Appendicostomy
without any catheter.

Figure 5:
Some children
do their washout
with a syringe.
Figure 2 & 3:
Appendicostomy with catheter.

CONCLUSION

The ET nurse plays an essential role in the pre- and
postoperative treatment of children with appendicostomies.
Contact information: astrid.ingeborg.austrheim@ous-hf.no

www.oslo-universitetssykehus.no
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Pediatric Colorectal Club 2015 i Milano
Av Astrid Ingeborg Austrheim

Jeg var så heldig å

Avføringslekkasje, obstipasjon og ulike

På møtet hadde de “Poster Walks”. Her

motta stipend fra NSF

tilnærminger og tiltak ble belyst. Kirur-

ble alle deltakere med poster bedt om å

gisk tilnærming var selvfølgelig viktig på

presentere innholdet. Vi gikk i gruppe fra

sentralt for å delta

møtet, likevel var dette et svært nyttig

poster til poster, og det var mulighet for

møte for meg som arbeider med pasient-

på 22nd International

spørsmål og kommentarer. Vi med poster

gruppene til daglig.

fikk faktisk lengre tid til å presentere

Meeting of the

vårt tema enn de med muntlige innlegg,
Jeg deltok selv med en poster som

som kun var på to eller fire minutter. Det

Pediatric Colorectal

presenterte stomisykepleiers erfarin-

var derfor en lærerik og nyttig erfaring å

Club 2015 i Milano

ger med appendicostomi hos barn ved

presentere egen poster.

Oslo universitetssykehus. Erfaringene

13.—15. juni 2015.

er gjort av Torill Faye-Schjøll, Marianne

Overlege Trine Sæther Hagen hadde

Stange og undertegnede gjennom 20 år

også en poster hvor hun presenterte

og over 100 pasienter.

en ny operasjonsteknikk innen rectum-atresi. Line Mediå hadde innlegg

Hovedgruppene av barn som får anlagt

om e-læringskurs for lærere til 1.- og

Jeg deltok sammen med to barne-ki-

appendicostomi, er pasienter med

2.-trinnselever som skal motta elever

rurger (Ragnhild Emblem og Trine

diagnosene Anorectal misdannelse,

med Anorectal misdannelse:

Sæther Hagen) og rådgiver/sykepleier

Hirschsprungs sykdom eller Myome-

https://goo.gl/jM8Yhh

Line Mediå.

lingocele.

Jeg arbeider til daglig med barn med

Nøkkelerfaringer for godt resultat for

mage—tarmproblematikk. Dette er et lite

pasientene er at stomisykepleier er til-

og smalt omr .åde. Det var derfor svært

gjengelig for oppfølging. Tett tverrfaglig

interessant og lærerikt for meg å høre

samarbeid med barnepsykiater, barne-

mange foredrag om Anorectal-

kirurg og stomisykepleier er den andre

misdannelser og Hirschsprungs sykdom.

viktige erfaringen.

Nøkkelfaktorer for å lykkes:
• Tverrfaglig samarbeid er viktig. Barnekirurg, barnepsykiater og
stomisykepleier arbeider i team rundt pasientene og deres familier.
• Stomisykepleier er lett tilgjengelig for familiene.
Konklusjon: Stomisykepleier har en helt sentral rolle overfor pre- og postoperativ
behandling og oppfølging av barn med appendicostomi.
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Stomikull 5
på tur til Røros
16

Tekst: Torunn Vigdal
Foto: Ellen Næristorp

På fjelltur...

Torsdag 17. september
satte cirka halvparten

dag på Kaffestuggu, hvor mange av oss

hvor vi også traff på en kameratgjeng

valgte en utsøkt Rørostapas.

som var på sin årlige guttetur.
Innimellom alt dette fikk vi mye tid til

av kull 5 seg på tog, fly,

Lørdag rakk vi både å shoppe og å få

gode samtaler over et glass vin.

med oss en guidet byvandring, før vi

Det er ikke til å komme fra at det blir en

buss og i bil for sitt

spiste lunsj på Schankebua. Kveldens

del jobbsnakk når vi møtes, og vi fikk til

middag var en treretters på Vertshuset,

og med diskutert Helfo-rapporten!

årlige klassetreff.

>

Jeg skriver “årlige”, for vi startet med
å dra til Marita i Hammerfest i fjor. I år
gikk turen til Røros, med Ann Britt som
utmerket vertinne og guide.
Vel fremme ble vi innlosjert i to hus tett
i tett nokså sentralt i byen, og etter å ha
kommet i hus hadde vi en real pølsefest!
Fredagen opprant med lett overskyet
vær, som var perfekt for fjelltur. Utstyrt
med mat, termos og turhumør ble gjengen trygt ført frem av Ann Britt, som
man skulle tro var oppvokst på Røros, så
kjent som hun er!

Hvor er vi nå??

Etter dusj og avslapning spiste vi mid-

r

Astrid på tu
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God stemning og hyggelig selskap tar
dessverre slutt, og plutselig var det søndag og tid for å vende hjem, hver til vårt.
Men ikke uten å bestemme oss for at vi
neste år skal møtes i Øyenkilen, hvor
Ellen og Undis er vertskap. Og med det
har vi etablert en tradisjon som er kommet for å bli, da det blir tredje år på rad!

Omvisning i Røros kirke

18

Tur vel gjennomført :)

To spesialsykepleiere
forteller om jobben sin
Av Siri Marthe Galguften og Kristin Ringlie

Hei! Vi er to spesialsykepleiere som jobber med barn
ved St. Olavs Hospital ...

Vi jobber både kirurgisk og medisinsk

cerøs Colitt, Mb Crohn, MMC (ryggmargs-

og har ansvar for barn med mage—tarm-

brokk), medfødte anale misdannelser og

problematikk.

alle barn med ulike typer stomier. En stor
fordel med å jobbe både medisinsk og

Siri Marthe Flasnes Galguften er barne-

kirurgisk er at vi blir kjent med pasienten

sykepleier, og ansatt på barn kirurgisk

og deres pårørende, før de eventuelt

sengepost i 20 % stilling, og barn gene-

skal til operasjon / anlegge en stomi.

rell poliklinikk i 70 % stilling.
Vi har en trivelig og travel hverdag,
Kristin Ringlie Kleveland er klinisk

jobben er allsidig og byr på mange ulike

ekspert, helsesøster og stomisykepleier,

utfordringer i løpet av dagen. Vi er med i

og ansatt på barn generell poliklinikk, for

to tverrfaglige team: analatresiteam og

Det kommer

tiden i 80 % stilling.

MMC-klinikk.

mange gullkorn

I vårt team er det også to leger, overlege

MMC-klinikk arrangeres en hel dag

Anders Lindgren og overlege Kurt Krogh.

én gang per måned, og består av uro-

fra barnemunn

Vi samarbeider / har felles konsultasjo-

terapeut, stomisykepleier, barne-

ner også med uroterapeut Aud Hofsli,

kirurg, barnelege, ortoped, nevrokirurg,

da vi ser sammenheng mellom mage—

fysioterapeut og ingeniør fra ortopedisk

tarmproblematikk og blæreproblematikk,

verksted. Uroterapeut er ansvarlig for

samt at vi har god og tett kontakt med

klinikken, innkalling og tilrettelegging

de andre stomisykepleierne på St. Olavs

av dagen. Det er et etablert tilbud som

Hospital.

pasienter og pårørende er svært godt
fornøyd med. Det letter hverdagen for

Vi har egne konsultasjoner på polikli-

familiene, da barna på denne klinikken

nikken, og server de andre avdelingene

får gått igjennom alle problemstillinger

med vår kunnskap der det er behov for

på en dag. De slipper å komme på en-

ekstra oppfølging av barn med mage—

keltkontroller, og vi som helsepersonell

tarmproblematikk. Vi har også utadrettet

kan diskutere pasientens eventuelle

virksomhet, og drar ut til barnehager,

problemstillinger i tverrfaglig møte

skoler og avlastningsboliger når det er

samme dag. Det er tett samarbeid med

behov for opplæring/undervisning. Vi

primærhelsetjenesten/ansvarsgruppa.

har også internundervisning.

Familiene får også treffe andre familier,
og blir kjent med hverandre.

>

Vi jobber i hovedsak med barn med kronisk obstipasjon/encoprese, Cøliaki, Ul-
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Analatresiteam er et tilbud som barn
med diagnosen får ved rundt ett års alder, etter bleieslutt og rundt skolestart;

KoloBa Soft® Black Edition
endelt kolostomipose med
innebygget nytt filter!

seks år eller ved behov.
Teamet består av fysioterapeut, sosionom, BUP, ernæringsfysiolog, kirurg,
sykepleier og pediater. Barnet og familien får her anledning til å gå igjennom
eventuelle problemstillinger og få satt i
verk eventuelle nødvendige tiltak i hverdagen. Det kan opprettes ansvarsgrupper rundt barnet i hjemkommunen for å

Midi

legge til rette på for eksempel skole eller
Filter
Åpning for inspeksjon

Mini

Non-woven forog bakside
Innebygget skillevegg
gir ekstra beskyttelse

i barnehage.
De største utfordringer med å jobbe med
barn er alle rundt barnet. Det er mange
som trenger informasjon, opplæring,
støtte og veiledning. Samtidig er det jo
dette som gjør jobben så utfordrende,
interessant og trivelig. Ikke minst; det
kommer mange gullkorn fra barnemunn.

KoloBa Soft® Black Edition har innebygget
skillevegg med perforeringer mot filteret.
Det nye filteret har absorberende funkjon
som filtrerer fukt og lukt effektivt.
KoloBa Soft® Black Edition kan gi en reell
kvalitetsforbedring for mange. Stomiposen
leveres i to størrelser Mini og Midi.
Produktene fås på blå resept!

Leveres i oppklippbar
størrelse samt 25, 30
og 35 mm hull.

Brobekkveien 107 • 0582 Oslo • Tlf. 22 72 03 00 • Fax 22 72 03 01
post@kvinto.no • www.kvinto.no
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Ny stomiklinikk ved
Sykehuset Innlandet
på Gjøvik
Av Kari Bjørnstad og Unni Løkken

Kari Bjørnstad og Unni Løkken

Avdelingsleder ved kirurgisk poliklinikk

utdannet seg til stomisyke-

stilte lokaler til disposisjon. Alle var

pleiere i 2013 for å starte en
helt ny stomipoliklinikk ved

positive til oppstarten. Ulike leverandører av stomiutstyr leverte oss utstyr og
opplæring i produktene.

Sykehuset Innlandet på Gjøvik.
Vi ba dem om å fortelle oss
om oppstarten av poliklinikken,

Vi har stomipoliklinikk en dag i uken
hver, noe som utgjør 20 % for hver av
oss. Resten jobber vi på kirurgisk avde-

og de erfaringene de har

ling. Vi jobber aldri sammen på poliklinik-

gjort seg de to første årene av

ken, vi savner av og til en å rådføre oss

driften. Spennende lesning!

med, og diskutere vanskelige kasus.
Vi har spurt ledelsen om en fagdag i
måneden, men det ble ikke innvilget.

Høsten 2011 lyste ledelsen ved Gjøvik
sykehus ut tilbudet om videreutdannelse innen stomisykepleie ved Høgskolen
i Bergen.
Kirurgisk avdeling på Gjøvik har hatt
mage—tarmfunksjon i mange år, uten å
ha hatt stomisykepleier. Alle andre sykehus i Mjøsregionen hadde tilbudet.
Det var liten interesse for å søke. Vi stilte krav om å være to som fikk begynne,
da vi forsto at det ville bli en krevende
prosess. Dette ble innvilget, og i januar
2012 startet vi opp i Bergen.
På kirurgisk avdeling manglet det
erfaring i stomisykepleie og spesielt
ved problemstomier. Pasienter som fikk
stomi, fikk lite oppfølging postoperativt.
Behovet var stort.

Våre arbeidoppgaver på poliklinikken
Vi tar stomipasienten inn til jevnlige
kontroller postoperativt. Noen pasienter
ønsker å komme oftere enn standardopplegget. Noen følges opp tettere
på grunn av lekkasjeproblemer.
Vi har forsøkt Peristeen analirrigasjon
og appendicostomi. Hovedmengden av
pasientene er operert på Gjøvik sykehus, noen er henvist fra Oslo, noen fra
Hamar, eller fra fastleger. Vi ønsker oss
også preoperative samtaler, men frem til
nå har dette vært vanskelig å få til.
Siste året har vi hatt en del pasienter
med fistler. Det byr på store utfordringer.
Preoperativ stomimarkering er avhengig
av kirurgen om han lar oss markere, eller
helst vil gjøre det selv. 		

>
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Erfaringer vi har gjort oss
• Vi ser at det er mange eldre pasienter
med sammensatte problemer som får

IloBa® Midi Black Edition
endelt, tømbar pose med
tilbakeslagsventil og nytt
filter!

stomi. For disse er det ofte en stor utfordring å komme seg til poliklinikken, noen
grunnet lang reisevei. Vi kunne ønske
oss muligheten til å reise hjem til disse
pasientene. Dette har vi tatt opp med
ledelsen, men ikke fått gehør.
• Vi ser at behovet er stort for stomisykepleie. Pasientene har kort liggetid.
Dette fører til mangelfull stomiopp-læring, som igjen fører til stor belastning
for hjemmesykepleien.
• Vi har fått mer erfaring i forskjellige
produkter og hva som passer til ulike
problemer.

Festeplate

• Kolleger har blitt mer avhengige av
vår vurdering, og pasientene setter sin

Yttervegg
Beskytter stomien

lit til vår kunnskap.

Beskytter filteret
Tilbakeslagsventil
Yttervegg

• Erfaringsmessig er dette tilbudet

Non-woven, mykt posetrekk

positivt for pasientene.

Festeplaten er oppbygd av to forskjellige
hydrokolloider med ulike egenskaper.

• Selv om pasientlistene ikke er fulle
hver dag, er det mye vi gjør som ikke blir
registrert. Blant annet inneliggende pa-

Nærmest stomien er det en hydrokolloid
med høy absorbsjon som ekspanderer når
den kommer i kontakt med væske. Dette
gir ekstra tetting rundt stomien.

sienter ved andre avdelinger, telefoner
fra pasienter eller hjemmesykepleien.

Leveres i oppklippbar
størrelse samt 25, 30
og 35 mm hull.

Brobekkveien 107 • 0582 Oslo • Tlf. 22 72 03 00 • Fax 22 72 03 01
post@kvinto.no • www.kvinto.no
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LA´LY Walldesign

Produktene fås på blå resept!

Wound terms and definitions
(sårbegreper og -definisjoner)
Effective communication between disciplines and between
geographic areas is critical for quality care. Yet, different
definitions may be used for the same term. In 2015, JWCET
will include common wound, ostomy and incontinencerelated terms and definitions. These will also be available
on the WCET website. If you use a different definition or
have other terms, please send them to me at editor@wcetn.
org so we can include them. Be sure to include the reference.

Karen Zulkowski
DNS, RN
Associate Professor Montana State
University, Bozeman MT, Executive
Editor JWCET

WOUND TYPE
Pressure ulcer

A pressure ulcer is localised injury to the skin and/or underlying tissue, usually over a bony
prominence, as a result of pressure, or pressure in combination with shear. A number of
contributing or confounding factors are also associated with pressure ulcers; the significance of
these factors is yet to be elucidated1. And/or
A pressure ulcer is any lesion caused by unrelieved pressure that results in damage to the
underlying tissue(s)1. Although friction and shear are not primary causes of pressure ulcers,
friction and shear are important contributing factors to the development of pressure ulcers2.

Stage I

Intact skin with non-blanchable redness of a localised area usually over a bony prominence.
Darkly pigmented skin may not have visible blanching; its colour may differ from the
surrounding area. The area may be painful, firm, soft, warmer or cooler as compared to adjacent
tissue. Stage I may be difficult to detect in individuals with dark skin tones. May indicate
“at-risk” persons1. And/or
An observable, pressure-related alteration of intact skin, whose indicators as compared to an
adjacent or opposite area on the body may include changes in one or more of the following
parameters:
• Skin temperature (warmth or coolness);
• Tissue consistency (firm or boggy);
• Sensation (pain, itching). And/or
A defined area of persistent redness in lightly pigmented skin, whereas in darker skin tones, the
ulcer may appear with persistent red, blue, or purple hues2.

Stage II

Partial thickness loss of dermis presenting as a shallow, open ulcer with a red-pink wound
bed, without slough. May also present as an intact or open/ruptured serum-filled or
serosanguineous-filled blister. Presents as a shiny or dry shallow ulcer without slough or
bruising*. This category should not be used to describe skin tears, tape burns, incontinenceassociated dermatitis, maceration or excoriation.
* Bruising indicates deep tissue injury1. And/or
Partial-thickness skin loss involving epidermis, dermis, or both. The ulcer is superficial and
presents clinically as an abrasion, blister, or shallow crater2.

Stage III

Full-thickness tissue loss. Subcutaneous fat may be visible but bone, tendon or muscle are not
exposed. Slough may be present but does not obscure the depth of tissue loss. May include
undermining and tunnelling. The depth of a Category/Stage III pressure ulcer varies by
anatomical location. The bridge of the nose, ear, occiput and malleolus do not have (adipose)
subcutaneous tissue and Category/Stage III ulcers can be shallow. In contrast, areas of
significant adiposity can develop extremely deep Category/Stage III pressure ulcers. Bone/
tendon is not visible or directly palpable1. And/or
Full-thickness skin loss involving damage to, or necrosis of, subcutaneous tissue that may
extend down to, but not through, underlying fascia. The ulcer presents clinically as a deep crater
with or without undermining of adjacent tissue.

Stage IV

Full-thickness tissue loss with exposed bone, tendon or muscle. Slough or eschar may be
present. Often includes undermining and tunnelling. The depth of a Category/Stage IV
pressure ulcer varies by anatomical location. The bridge of the nose, ear, occiput and malleolus
do not have (adipose) subcutaneous tissue and these ulcers can be shallow. Category/Stage IV
ulcers can extend into muscle and/or supporting structures (e.g., fascia, tendon or joint capsule)
making osteomyelitis or osteitis likely to occur. Exposed bone/muscle is visible or directly
palpable1. And/or
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anatomical location. The bridge of the nose, ear, occiput and malleolus do not have (adipose)
subcutaneous tissue and Category/Stage III ulcers can be shallow. In contrast, areas of
significant adiposity can develop extremely deep Category/Stage III pressure ulcers. Bone/
tendon is not visible or directly palpable1. And/or
Full-thickness skin loss involving damage to, or necrosis of, subcutaneous tissue that may
extend down to, but not through, underlying fascia. The ulcer presents clinically as a deep crater
with or without undermining of adjacent tissue.
Stage IV

Full-thickness tissue loss with exposed bone, tendon or muscle. Slough or eschar may be
present. Often includes undermining and tunnelling. The depth of a Category/Stage IV
pressure ulcer varies by anatomical location. The bridge of the nose, ear, occiput and malleolus
do not have (adipose) subcutaneous tissue and these ulcers can be shallow. Category/Stage IV
ulcers can extend into muscle and/or supporting structures (e.g., fascia, tendon or joint capsule)
making osteomyelitis or osteitis likely to occur. Exposed bone/muscle is visible or directly
palpable1. And/or
Full-thickness skin loss with extensive destruction, tissue necrosis, or damage to muscle, bone,
or supporting structures (e.g., tendon, joint capsule). Undermining and sinus tracts also may be
associated with Stage IV pressure ulcers.

Unstageable

Full-thickness skin or tissue loss — depth unknown
Full-thickness tissue loss in which actual depth of the ulcer is completely obscured by slough
(yellow, tan, gray, green or brown) and/or eschar (tan, brown or black) in the wound bed. Until
enough slough and/or eschar are removed to expose the base of the wound, the true depth
cannot be determined; but it will be either a Category/Stage III or IV. Stable (dry, adherent,
intact without erythema or fluctuance) eschar on the heels serves as “the body’s natural
(biological) cover” and should not be removed1.

Suspected deep tissue
injury (sDTI)

Purple or maroon localised area of discoloured intact skin or blood-filled blister due to damage
of underlying soft tissue from pressure and/or shear. The area may be preceded by tissue that
is painful, firm, mushy, boggy, warmer or cooler as compared to adjacent tissue. Deep tissue
injury may be difficult to detect in individuals with dark skin tones. Evolution may include a
thin blister over a dark wound bed. The wound may further evolve and become covered by
thin eschar. Evolution may be rapid exposing additional layers of tissue even with optimal
treatment1.

Avoidable pressure
ulcers

Avoidable means that the resident developed a pressure ulcer and that the facility did not
do one or more of the following: evaluate the resident’s clinical condition and pressure ulcer
risk factors; define and implement interventions that are consistent with resident needs,
resident goals, and recognised standards of practice; monitor and evaluate the impact of the
interventions; or revise the interventions as appropriate

Unavoidable pressure
ulcer

Unavoidable means that the resident developed a pressure ulcer even though the facility
had evaluated the resident’s clinical condition and pressure ulcer risk factors; defined and
implemented interventions that are consistent with resident needs, goals, and recognised
standards of practice; monitored and evaluated the impact of the interventions; and revised the
approaches as appropriate.

Arterial

Ulcers caused by peripheral arterial disease, which commonly occur on the tips and tops of the
toes, tops of the foot, or distal to the medial malleolus2. Ulceration occurs as the result of arterial
occlusive disease when non–pressure related disruption or blockage of the arterial blood flow to
an area causes tissue necrosis. And/or
A wound which results from inadequate arterial blood supply or flow. Frequently, these wounds
are located on the distal extremities2.

Venous

Ulcers caused by peripheral venous disease, which most commonly occur proximal to the
medial or lateral malleolus, above the inner or outer ankle, or on the lower calf area of the leg2
(previously known as “stasis ulcer”) is an open lesion of the skin and subcutaneous tissue of
the lower leg, usually occurring in the pretibial area of the lower leg or above the medial ankle.
Venous ulcers are reported to be the most common vascular ulceration and may be difficult to
heal, may occur off and on for several years, and may occur after relatively minor trauma. The
www.wcetn.org
ulcer may have a moist, granulating wound bed, may be superficial, and may have minimal
to
copious serous drainage unless the wound is infected. The resident may experience pain which 23
may be increased when the foot is in a dependent position, such as when a resident is seated
with her or his feet on the floor2. And/or
Ulcerations related to venous hypertension.

Diabetic

Ulcers caused by the neuropathic and small blood vessel complications of diabetes. Requires a
diagnosis of diabetes. Diabetic foot ulcers typically occur over the plantar (bottom) surface of
the foot on load-bearing areas such as the ball of the foot. Ulcers are usually deep, with necrotic
tissue, moderate amounts of exudate, and callused would edges. The wounds are very regular
in shape and the wound edges are even with a punched-out appearance. These wounds are
typically not painful2.
Wound on the foot of a diabetic individual. About 60–70% is associated with loss of protective
sensation, caused by pathology commonly associated with the disease, such as peripheral
neuropathy3.

Skin tear

Skin tears are a result of shearing, friction or trauma to the skin that causes a separation of the
skin layers. They can be partial or full-thickness2. And/or
Traumatic peeling away of the epidermis from the dermis3.
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Moisture-associated
damage

Moisture-associated skin damage (MASD) is a result of skin damage caused by moisture rather
than pressure. It is caused by sustained exposure to moisture which can be caused, for example,
by incontinence, wound exudate and perspiration. MASD is also referred to as incontinence
dermatitis2.

Burn

Skin and tissue injury caused by heat or chemicals and may be in any stage of healing2.
2

Wound on the foot of a diabetic individual. About 60–70% is associated with loss of protective
sensation, caused by pathology commonly associated with the disease, such as peripheral
neuropathy3.
Skin tear

Skin tears are a result of shearing, friction or trauma to the skin that causes a separation of the
skin layers. They can be partial or full-thickness2. And/or
Traumatic peeling away of the epidermis from the dermis3.

Moisture-associated
damage

Moisture-associated skin damage (MASD) is a result of skin damage caused by moisture rather
than pressure. It is caused by sustained exposure to moisture which can be caused, for example,
by incontinence, wound exudate and perspiration. MASD is also referred to as incontinence
dermatitis2.

Burn

Skin and tissue injury caused by heat or chemicals and may be in any stage of healing2.

Surgical

Any healing and non-healing, open or closed surgical incisions, skin grafts or drainage sites2.

Rash

Can range from redness of the skin or small red bumps to swelling, redness, and larger blisters.
Can be from multiple causes3.

Trauma

(Abrasion) Caused by friction against rough surface; superficial; for example, road rash — lines
of scraped skin with tiny spots of bleeding3.

Cut

(Laceration) A torn or jagged wound, tear. Caused by blunt trauma (such as a blow, fall, or
collision; little or profuse bleeding; ragged edges do not readily line up4.

Mixed

A wound that has a combination of types such as diabetic foot ulcer on an area of pressure.

Other

Any wound not contained in the list.

Sacrum

Large triangular bone situated at the lower part of the vertebral column and at the upper rear
portion of the pelvic cavity where it is inserted like a wedge between the two innominate bones
(the two large flat bones that form the sides of the pelvic cavity)3.

Buttocks

Large fleshy mass of the posterior lower trunk. It is composed of the gluteus maximus, medius
and minimus along with other smaller muscles. It defines the body surface from the lower
lateral edge of the sacrum moving laterally to the crest of the ilium (boney ridge top of the os
inominatum bone. When viewing a skeleton, this os inominatum bone and its counterpart form
the large flat sides of the pelvic cavity. The bone is actually three parts fused during growth, the
Ilium, Ischium and Os Pubis) and downward to the top/proximal posterior thigh forming a
skin fold or “c” shape tissue structure3.

Coccyx

Boney, beak-like shaped structure at the distal end of the sacrum. It is usually four small
segments of bone. It serves as ligamentous attachment for the gluteal region muscles and the
Levator Ani muscle. It is the boney surface that can be palpated in the gluteal cleft3.

WOUND LOCATION

Ischial tuberosity
WCET Journal
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Is the distal end of the Ischium (the large lower back part of the os inominatum). It is the large
protrusion on which the trunk rests when in the sitting position3.
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leg

The portion of the lower extremity from the distal half of the knee joint to the proximal portion
of the ankle joint encompassing the tibia and fibula3.

Ankle

The portion of the lower extremity from the superior aspect of the medial and lateral malleolus
(“ankle bone”) to the inferior aspect of the same, circumferentially3.

Heel

The posterior portion of the foot from the mid-point of the malleolus posterior to the end of the
calcaneus bone3.

Foot

The boney structure from the inferior aspect of the malleolus distally to the end of the
phalanges. Two surfaces: Dorsum (top), Plantar (bottom)3.

Plantar foot

The portion of the foot that is used as the weight-bearing surface when standing or walking3.

Toes

Five digits composed of three segments of bones each, extending from the main portion of the
foot. Dorsum is the upper/top surface and plantar is the weight-bearing surface3.

Abdomen

The anterior surface of the trunk from the xyphoid process (distal end) of the sternum distally to
the superior aspect of the suprapubic region3.

Back

The posterior aspect of the trunk from the upper aspect of the posterior shoulder and base of the
neck distally to the level of the sacrum3.

Head

Head/skull is supported on the summit of the vertebral column and is oval-shaped, wider in
the back than in the front. It is divided into two parts: cranium that encases the brain and the
face. The head begins at the point of movement on the spine and progresses superiorly/upward
to the apex/top and then distally over the face over the lower jaw bone/mandible3.

Neck

Circumferentially that portion of the spine from the base of the skull to the level of the superior
aspect of the trunk. This section has anterior, lateral and posterior aspects3.

Ear

The cartilaginous protrusion (pinna or auricle) on the lateral aspect of the head. This section has
anterior, posterior, superior and inferior aspects. Note: Pressure ulcers on this surface rapidly
progress from Stage I to Stage III/IV due to the absence of subcutaneous tissue3.

Face

The anterior portion of the skull superiorly from the hairline distally to the level of the lower
jaw and laterally to the small triangular protrusion at the most anterior aspect of the ear
(eminentia triangularis)3.

Nose

A triangular form that is directed downward and projects from the center of the face,
immediately above the upper lip. Its summit or root is connected directly with the forehead. The
lateral lower surfaces (nares/nostrils) are of varied shape in each individual and terminate in a
rounded eminence, ala nasi. Note: Pressure ulcers on this surface rapidly progress from Stage I
to Stage III/IV due to the absence of subcutaneous tissue, especially on the bridge of the nose3.

Mouth

The oral or buccal cavity is two parts: an outer smaller portion, the vestibule and an inner, larger
part, the cavity proper of the mouth. It is a slit-like aperture, bounded in front and laterally
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Ear

The cartilaginous protrusion (pinna or auricle) on the lateral aspect of the head. This section has
anterior, posterior, superior and inferior aspects. Note: Pressure ulcers on this surface rapidly
progress from Stage I to Stage III/IV due to the absence of subcutaneous tissue3.

Face

The anterior portion of the skull superiorly from the hairline distally to the level of the lower
jaw and laterally to the small triangular protrusion at the most anterior aspect of the ear
(eminentia triangularis)3.

Nose

A triangular form that is directed downward and projects from the center of the face,
immediately above the upper lip. Its summit or root is connected directly with the forehead. The
lateral lower surfaces (nares/nostrils) are of varied shape in each individual and terminate in a
rounded eminence, ala nasi. Note: Pressure ulcers on this surface rapidly progress from Stage I
to Stage III/IV due to the absence of subcutaneous tissue, especially on the bridge of the nose3.

Mouth

The oral or buccal cavity is two parts: an outer smaller portion, the vestibule and an inner, larger
part, the cavity proper of the mouth. It is a slit-like aperture, bounded in front and laterally
by the lips and cheeks; behind and internally by the gums and mouth. Above and below it is
limited by the reflection of the mucous membrane from the lips and cheeks to the gum covering
the upper and lower alveolar arch (the part of the upper or lower jawbones in which the teeth
are set) respectively3.

Forearm

That portion of the upper extremity, which is situated between the elbow and the wrist. Its
skeleton is composed of two bones, the radius and the ulna. The surface when the palm is facing
upward is the called volar and when the palm is facing down is called the dorsum. The wrist is
the joint juncture of the distal radius and ulna with the bones of the hand3.

Hand

The hand is three sections of bones; eight Carpus (Carpal) bones at the wrist, five Metacarpus
(Metacarpal) bones forming the palm and the fourteen Phalanges which form the five digits
(fingers). The palmer surface is caller volar and opposite surface like the forearm is called
dorsum3.

Fingers

The digit/finger visually begins at the web-space of the palm and continues to the end
including the nail on the dorsum3.

www.wcetn.org

WOUND ASSESSMENT
Dimensions
Length

Measurement of longest length from head to toe (12–6).2

Width

Measure widest width of the pressure ulcer side to side perpendicular (90° angle) to length2.

Depth

Measurement of the deepest aspect of the wound to the skin level2.

Epithelial

New skin that is light-pink and shiny (even in persons with darkly pigmented skin). In Stage
2 pressure ulcers, epithelial tissue is seen in the centre and edges of the ulcer. In full-thickness,
Stage 3 and 4 pressure ulcers, epithelial tissue advances from the edges of the wound2.

Granulation (red)

Pink or red tissue with “cobblestone” or bumpy appearance, moist granular appearance, bleeds
easily when injured2.

Slough (yellow)

Non-viable yellow, tan, gray, green or brown tissue; usually moist, can be soft, stringy and
mucinous in texture. Slough may be adherent to the base of the wound or present in clumps
throughout the wound bed2.

Fibrinous (white)

May appear prior to wound opening; skin surface is white or grey2.

Eschar (black)

Dead or devitalised tissue that is hard or soft in texture; usually black, brown, or tan in colour,
and may appear scab-like. Necrotic tissue and eschar are usually firmly adherent to the base of
the wound and often the sides/edges of the wound2.

Bone

Shiny, smooth, milky white appearance when healthy4.

Muscle

Pink to dark red, firm, highly vascular, striated4.

Tendon

Gleaming yellow or white, shiny when healthy, strong fibrous tissue, attaches muscle to bone4.

Other

Any wound tissue that is present and not previously described.

TISSUE PRESENT IN WOUND

WOUND EXUDATE
Exudate

Accumulated fluid in a wound5.

Sanguineous

Bloody .

Serous

Clear or pale yellow fluid5.

Sero/Sanguineous

Serous and blood tinged5.

Purulent

Pus made up of inflammatory cell and tissue debris often is green/brown or yellow5.

Scant

Tiny amount noted when dressing is removed5.

Minimal

Small amount detectable when dressing removed less than 33% of the dressing surface5.

Moderate

Exudate is covering less than 67% of the dressing surface May soak through secondary
dressing5.

Large

Exudate is covering more than 67% of the dressing surface. Dressing is often saturated and may
be soaked through secondary dressing5.

Wound odour

Strong, foul, pungent, faecal, musty, sweet smell, noticeable AFTER wound has been cleaned5.

EXUDATE DESCRIPTORS
5

EXUDATE AMOUNT DESCRIPTORS
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Purulent
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Wound odour
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EXUDATE AMOUNT DESCRIPTORS

WOUND’S MARGINS/EDGES
Regular

Well-defined, attached tissue5.
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or varying in consistency5.

Not attached

Sides or walls are present; floor or base of wound is deeper than edge5.

Rolled under (Epibole)

Epithelial tissue migrates down sides of the wound instead of across. Edges that roll over will
ultimately cease in migration secondary to contact inhibition once epithelial cells of the leading
edge come in contact with other epithelial cells4.

Callous

(Hyperkeratosis) callous-like tissue formation around wound and at edges4.

Undermining

The destruction of tissue or ulceration extending under the skin edges (margins) so that the
pressure ulcer is larger at its base than at the skin surface2.

Tunnelling

A passage way of tissue destruction under the skin surface that has an opening at the skin level
from the edge of the wound2.
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Product news
NEW DANSAC NOVALIFE SOFT CONVEX
With its unique and flexible construction, the new NovaLife Soft Convex
can provide the perfect balance between a flat skin barrier and a firm convex
solution.
The soft convexity gives a gentle push to help create an enhanced seal for greater
security while maintaining skin integrity. It is the flexible and skin-friendly
solution that gives a comfortable and reassuring fit.
The new Dansac NovaLife Soft Convex is available in one-piece pouches, bot
closed and open and features the new EasiView™ viewing option.
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