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Att öka kvaliteten i vården och säkerstäl la att patienter med al lvarl iga d iabetesrelaterade 
fotproblem erbjuds en l ikvärdig vård inom regionen genom en tidig och kvalificerad 
bedömning av ett mu lti-discip l inärt fotteam inom Hal lands Sjukhus. 

Bakgrund 
Hälso- och sjukvården bör enl igt Socialstyrelsen erbjuda personer med diabetes och 
al lvarl iga fotproblem , såsom svårläkta fotsår, infekt ioner och fotdeform iteter, d iagnostik och 
behandl ing hos ett m ultid iscip l inärt fotteam med special istvård , prim ärvård och hemsjukvård i 
samverkan ,  prioritet 1 .  Avgörande för Socialstyrelsens rekommendation är att t i l lståndet har 
en stor svårighetsgrad och att åtgärden m inskar risken för amputation.  

Målet med behand l ingen av al lvarl iga fotsår är att påskynda och åstadkomma sårläkn ing .  
En systematisk behandl i ngsstrategi med ett individual iserat omhändertagande och ett 
koordinerat arbetssätt inom teamet kan åstadkomma detta. 

Profylax och behandl ing av fotsår är komplex. Många ol ika aspekter ska beaktas där metabol 
kontrol l ,  tryckavlastning, kärlbedömning och infektion är de a l l ra v iktigaste. 

Riskfotsgruppering och rekommenderad behandling 
Riskfotsgradering och rekommenderad behandl ing defi n ieras utifrån riskfotgradering enl igt 
Nationel la Diabetes Registret (NDR);  

N DR Fotstatus Fotvård 
1 I nga tecken på d istal neuropati, perifer Egenvård och eventuellt 

kärlsjukdom el ler andra fotproblem . utb i ldningsstöd 

2 Det finns tecken på distal neuropati el ler Medicinsk fotvård i 
perifer kärlsj ukdom . primärvården. 

3 Förutom tecken på distal neuropati, perifer Medicinsk fotvård i 
kärlsjukdom, anam nes på tidigare fotsår, primärvården 
am putation ,  fotdeform itet el ler annan Konsult insatser från 
hudpatologi som förhårdnader och hud- specia l istnivå el ler vid 
sprickor.  (Ankeltryck under 80mmHg alt sjukhusmottagning 
tåblodtryck under 45 mm Hg) 

4 Det förel igger pågående fotsår, oavsett Medicinsk fotvård vid 
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neuropati el ler kärlsjukdom; el ler g rav sjukhusmottagning .  
osteopati (Charcotfot) e l ler smärt- Kontakt med 

� R:e.gion HaUand 

bäddar och skor 
alternativt ortos 

syndrom , infektion mu lt idiscipl i närt fotteam . el ler g ips .  

Kunskapsunderlag 
I terapirekommendationer fi nns ett kapitel om sår med en beskrivning av lämpl ig arbetsgång 
v id utredning och behandl i ng av bl and annat fotsår hos diabetiker; 
Terapirekommendationer Hal land 2021, Sår 

Multidisciplinära diabetesfotteam 
De m ultid iscipl inära d iabetesfotteamen inom Hal lands sjukhus består  av ortopedläkare ,  
infektions läkare, endokri nolog , sjuksköterska/undersköterska , medicinsk fotterapeut, 
d iabetessjuksköterska och ortopedtekniker. 

Kärlki rurgerna i ngår inte fysiskt i teamet, avdeln ingen fi nns i Halmstad . De kontaktas v ia 
remiss e l ler  per  telefon beroende på  prioritering av fal len .  

Teamens arbetssätt 
Diabetespatienter i riskfotgrupp 3 och 4 bör erbjudas konsult insatser och eventuel l  
behandl ing från medicinsk fotvård i nom special istsjukvården enl igt N DR:s  rekommendation 
ovan .  Patienter inom riskgrupp 3 och 4 skal l erbjudas bedöm ning av multid iscip l inärt fotteam 
vid Hal lands sjukhus. 

Patienten kal las t i l l  m ultidiscipl i när fotmottagning för en bedömning .  För bedöm ningen krävs 
en rem iss m ed kom pletterande i nformation enl igt särski ld  bi laga. 

Ti l lsammans med patienten defi nierar teamet real isti ska mål för fortsatta insatser baserat på 
patientens funktionsnivå och fysiska förutsättningar. Utifrån bedömningen sammanstäl ls en 
behandl ingsplan och eventuel la specifi ka åtgärder o rd ineras och återkopplas t i l l  
i nrem itterande. 

Patienten följs upp av det m ultid iscipl i nära fotteamet vid 1 -2 återbesök. Om patientens 
sårstatus försäm rats inom ett halvår kan inrem itterande ta en di rektkontakt med fotteamet ,  
krävs då ingen ny remiss .  

Överrapportering/samverkan 
Om läggningsansvarig i nom det mu lt idiscipl i nära fotteam et har huvudansvaret för patientens 
sårbehandl ing så länge teamet är i nkopplat. Sårbehandli ngsjournal förs i VAS.  

Vid behov av förändringar i ordinerad sårbehandl ing skal l kontakt alltid tas med 
om läggningsansvarig för konsultation .  

Remiss och kompletterande uppgifter 
Rem iss bör i nnehål la aktuel l  problemstä l ln ing ,  insatta åtgärder samt målsättning för 
behandl ing . Rem issen kompletteras med särski ld  b i laga innehål lande önskad 
bakgrundsinform ation och analyspaket; 

Bi laga t i l l  rem iss - Diabetesfotmottagning HS. 

Vårdriktlinje :  Fot, Mu ltid iscip linära d iabetesfotteam Hal lands sjukhus 
Fastställd av:  lsacson Per HS ,  Chefläkare, Pub licerad: 2021 -04-1 5 

Huvudförfattare: Dj urhuus Bog i HS ORT 

Sida 2 av 3 



Gäller för: Ortopedikl iniken Hal lands sj ukhus, Ha l lands 
sjukhus 

Rem iss in  stä l ls t i l l  rem issinstans; 
hsorthstd M O-fotteam Halmstad 
hsortvbg M O-fotteam Varberg 
hskmedfot M O-fotteam Kungsbacka 

(sorteras t i l l  sektion HSOiaH) 
(sorteras t i l l  sektion HSOiaV) 

Uppdaterat från föregående version 

Ersätter 2020-06-23. 
Ändring under rubri kerna Kunskapsunderlag , Teamens arbetssätt och 
överrapporteri ng/samverkan.  
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