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Diabetiska foten 

 Hälsoekonomiskt viktigaste diabeteskomplikationen 
 2/3 av alla diabetespatienter har någon form av fotproblem 
 8% har ett pågående fotsår 
 70% av alla amputationer föregås av ett fotsår 
 Amputationsrisk ökad ca 20 ggr pga diabetes 
 Hälften av alla som amputeras har diabetes 
 Vid 80% av fotsåren bidrar yttre faktorer, t ex olämpliga 

skor 
 Amputationsrisken vid diabetes kan minskas med > 50 % 

genom tillgång till multi-disciplinärt fotvårdsteam.  
 Hög risk för funktionsnedsättning inkl svåra handikapp 
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DIABETES 

Skelettskada 
Atheroskleros 

(=makrovaskuläri) 
 

Småkärlsskada  
(=mikrovaskulär) 

Ledskada Nervskada 

Fotsår 

Utveckling av diabetiska fotproblem 

Felaktig 
belastning 

Infektion 

Risk för gangrän 
och amputation 



4 

Diabetiska foten 
Neuropati - felaktig belastning 



Sensorisk neuropati 

Kuddkänsla i fötter 
Fötterna känns kalla 
Smärta, beröring, vibration påverkas 
”Stocking and glove” fördelning 
 

Smärtsam neuropati 
Initialt parestesier, ”sockerdricka i benen” 



Motorisk neuropati 

Småmuskelatrofi i händer och fötter 
– M extensor digitorum brevis 

Fotvalvsdeformiteter: 
– Först främre tvärgående, sedan längsgående fotvalv planas 

ut; flexion och hyperextension i tårna 
Achilles, ev. patellarreflexer bort 
 
Mononeuropati 

– Ischemisk infarkt 



Diagnos 

Anamnes och status 
Monofilament-test 
Vibrationssinne (stämgaffel, vibrameter, Vibra 

tip®) 
Smärta och beröring 
Senreflexer 
Torr hud 
 
Nervledningshastigheter 
RR-intervall vid djupandning (autonom) 



Smärtsam neuropati 
Mindre vanligt 
Ingen tydlig koppling till nedsatt nervledningshastighet 
Spontan förbättring inom 1-2 år 
Ett terapeutiskt problem 
Behandlas med 
 Tricykliska antidepressiva  
 Gabapentin, pregabalin 
 Duloxetin 
 Smärtlindrande (tramadol) 
 
  
 

 



Mononeuropati 

Akut funktionsbortfall, smärta 
Kranialnerver (ischemisk infarkt) 

Oculomotorius, abducens, trochlearis 
Facialis 

 
Nerver (entrapment) 

Medianus 
Ulnaris 
Peroneus 

 
 

Oftast god prognos 

Behandlingsbart 
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Diabetiska foten 
Benartärsjukdom (BAS) 



Kärlbedömning - benartärsjukdom 

Mest ansvariga: Diabetolog  Kärlkirurg 
Anamnes 
• Smärtor, ansträngning, vilovärk? 
• Sår, duration, läkning? 
• Kyla 
Status - tumregler 
• Ingen palp fotpuls – kan vara arteriell insuff, undersök 

närmare. 
• Någon palp fotpuls per fot – ej allvarlig arteriell insuff 
• Övrigt: temp, behåring, missfärgning, glansig hud, 

mjukdelsatrofi 
 
 
 
 
 
 



Perifer cirkulation - utredning 
Systoliskt ankeltryck/ ankel/arm-index 
• Svårvärderat hos diab pga mediaskleros i underbenskärl  
• Normalt säger inte mycket.  
• Lågt = patol. < 100 mmHg, AI < 0.9 
• Högt talar för mediaskleros. AI > 1.3 
Systoliskt tåtryck 
• Prognostiskt bättre än ankel, sällan mediaskleros i fot 
• Normalt > 80 mmHg, Tå/arm-index > 0,75 
• Lågt  

• 40-80: utred vidare om ischemiska symptom 
• 20-40: nedsatt läkningsförmåga, potentiell gangränrisk. Utred. 
• < 20: ”usla” läkningsmöjligheter, kärlintervention behövs 
 

 
 
  



Enkel tåtrycksmätning 

SysToe® 

• Halvautomatisk mätare 
• Lätt att använda 
• Mätning tar ca 5 min 
• 2 st hos våra 

fotterapeuter 
• Finns med vid 

Diabetesfot-
mottagning 

• Mätning kan bokas hos 
fotterapeuterna 

• Ännu hellre - Testa 
själv! 

 

http://www.atysmedical.fr/en/admin/pages/http://www.atysmedical.fr/en/pages/doc/systoe-movie.php


Screening med tåtryck är känsligare än med ankeltryck  
Studie av diabetespatienter och kontroller, alla utan känd perifer artärsjukdom 

Sahli D et al, Angiology 55:641-51 2004 



Charcot 



Prevention/behandling–upptrappande vårdnivå 

• ’Friska fötter’ : Screening, egenvård 
• Neuropati el BAS: + Preventiv fotvård 
• Neuropati el BAS samt tidigare el begynnande 

fotskada: + Diabetesfotterapeut, ev fotteam 
• Pågående allvarlig fotskada med sår, gangrän, 

osteopati el djup infektion: 
  + Fotteam, medicinsk fot- / sårvård 
 
Fotteam, vanligen: Diabetesfot-terapeut, Diabetolog, 
Ortoped, Ortopedtekniker. Vid behov Kärlkirurg, 
Infektionsläkare, Gipstekniker, Diabetessköterska etc 



Organisation i Uppsala 
• Primärvård (T2D inkl de flesta fotproblem) 
• Diabetesmottagning, AS 
• Fotvårdare, ofta privat 
• Medicinska fotterapeuter, AS 
• Infektion  

• Slutenvård 
• Sår- och gangrän-mott 

• Ortopeden 
• Kärlkirurgi (konsult, interventioner) 
• Diabetesfot-mott 

• Multidisciplinärt team 
• Ortoped, diabetolog, infektionsläk, fotterapeut, ortopedtekniker m fl 

Pågående:  
• Organisationsfrågor, diabetesfotmott. 
• Samordnande funktion (övergripande och för enskilda pat) 

• Fn ortopedmott 



Diabetologens ansvar på Diabetesfot-mott. 
Holistiskt perspektiv!   

• Metabol kontroll.  
• HbA1c, glukoskurvor  
• Optimering, justering eller insättning av insulin? 
• Kontraindikationer?  ex metformin, SU vid njurinsuff 

• Övriga riskfaktorer 
• Kontroll av lipider, blodtryck, hemostas, fetma, rökning 

• Ytterligare åtgärder? 
• Kärl-utredning, -intervention? 
• Neuropati – monofilament för snabbtest 
• Misstänkt Charcot  
• ’Icke-diabetiska lesioner’ – diff-diagnos ! 
• Multisjuka pat, andra diab-komplikationer, ödem mm 

 
 



Fotundersökning, Nationella riktlinjer 2015 



Diabetesfoten-behandlingsriktlinjer 
Hälso- och sjukvården bör  
 erbjuda regelbunden screening (prioritet 2) som består av 

– undersökning för att upptäcka tecken på känselnedsättning orsakade 
av diabetisk nervskada 

– palpation av fotpulsar  
– inspektion av fötter för att upptäcka felställningar i foten vid diabetes 

 erbjuda preventiv fotterapi vid diabetes, när risken för fotsår 
bedöms som hög baserat på screeningundersökningarna 
(prioritet 2). 

 erbjuda ortopedteknisk behandling med skor eller fotbäddar 
till individer som bedöms ha hög risk att utveckla fotsår på 
grund av felställningar i foten (prioritet 2). 

 



Missa inte… 

Allvarliga tillstånd med risk för gangränutveckling 
och amputation – akut handläggning (ofta 
inläggning) 

• Akut Charcot-fot 
• Akut djup infektion 
• Kritisk ischemi 

• Sår som ter sig arteriellt eller 
• Ischemisk vilosmärta (särsk nattetid) 
och 
• Syst tåtryck < 30 mmHg eller  
• Syst ankeltryck < 50 mmHg (sällan, pga mediaskleros) 
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