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Minst  hälften av alla ampu-
tationer på nedre extremiteter-
na i västvärlden genomförs på
människor med diabetes melli-
tus. En organisation med regel-
bundna fotinspektioner, tillgång
till preventiv fotvård och multi-
disciplinär behandling i fot-
team, med speciellt beaktande
av behov av tidig kärlrekon-
struktion och kontinuerlig upp-
följning av högriskpatienter,
kan reducera risken för ampu-
tation vid diabetes med minst 50
procent.

Diabetikers fotproblem är förenade
med hög sjukvårdskonsumtion, hög
amputationsrisk, stort lidande för pati-
enter och höga kostnader för den enskil-
de och samhället. Mot den bakgrunden
skapades 1989 på initiativ av WHO och
IDF (Internationella diabetesfederatio-
nen) den så kallade S:t Vincent-deklara-
tionen, i vilken angavs en målsättning
att minska amputationsincidensen vid
diabetes med 50 procent.

Medicinska Forskningsrådet (MFR)
och Hälso- och sjukvårdens utveck-
lingsinstitut (Spri) anordnade 15–17
april 1998 en konsensuskonferens i
Stockholm om diabetikers fotproblem.
Syftet med konferensen var att skapa
enighet om organisation av prevention

och behandling av diabetikers  fotpro-
blem [1, 2].

Epidemiologi
Fotkomplikationer vid diabetes in-

kluderar sår, infektioner, destruktion av
djupa vävnadsstrukturer och deformite-
ter. Prevalensen fotsår vid diabetes har
uppskattats till 3–8 procent [3-7]. Majo-
riteten av fotsår uppstår hos personer
med typ 2-diabetes där flertalet är äldre
än 60 år. Lokalisationen av fotsår kan ge
vägledning om den bakomliggande or-
saken i form av yttre våld, mekanisk ut-
mattning, trycksår, nedsatt perifer cir-
kulation eller bristande hygien [2, 3, 5,
8, 9].

Diabetes är orsaken till nästan 50
procent av alla amputationer i västvärl-
den, och i det avseendet avviker inte
Sverige [5, 6]. Minst 70 procent av de
cirka 1 400 amputationerna vid diabe-
tes som genomförs årligen i Sverige fö-
regås av ett fotsår. Incidensen av ampu-
tationer vid diabetes är hög, och någon
säker minskning har inte kunnat påvisas
i nationell statistik (Socialstyrelsens pa-
tient/diagnosregister). Denna är dock
osäker, och en betydande underrappor-
tering avseende både amputationer och
diagnosen diabetes föreligger [5]. För
att i framtiden kunna belysa möjlighe-
ten till effekter av medicinska åtgärder
krävs en förbättrad registrering av am-
putationer.

Uppkomstmekanismer
Utvecklingen av fotkomplikationer

vid diabetes är förknippad med före-
komst av neuropati med eller utan peri-
fer kärlsjukdom i nedre extremiteterna.
I flertalet undersökningar avseende
fotsår har noterats att 70–100 procent
uppvisar tecken på neuropati [3, 5, 9].
Flera andra bidragande faktorer har
också påvisats (Ruta).

Den sensoriska neuropatin leder till
känselnedsättning och gör att individen
inte reagerar på överbelastning och
skador på foten. Den motoriska neuro-
patin leder till muskelsvaghet och för-
tvining av den fina fotmuskulaturen,
med åtföljande deformering och än-
drad tryckfördelning med muskulär
obalans, nedsjunken framfot och ham-
martå. Ändrat gångmönster ger felak-

tig belastning och upprepat trauma, vil-
ket orsakar vävnadsskada med inflam-
matorisk reaktion och sedermera blöd-
ning och sår [8]. Bindvävsförändringar
i senor, senskidor och ledkapslar bidrar
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till att fotens normala rörlighet försäm-
ras. Den autonoma neuropatin ger ned-
satt svettsekretion, med åtföljande torr
hud och tendens till självsprickor, fots-
vullnad och ändrad reglering av den lo-
kala genomblödningen. Majoriteten
fotsår orsakas av ett våld mot foten, och
det vanligaste är olämpliga fotbekläd-
nader [2].

Nedsatt cirkulation är en viktig fak-
tor för såväl uppkomst av sår som läk-
ningssvårigheter. Perifer kärlsjukdom
är sannolikt den viktigaste riskfaktorn
för försämrad läkning och amputation
vid diabetes. En funktionell mikroan-
giopati i huden har påvisats. Orsaken är
oklar, men ett samband med neuropati
kan föreligga [10]. Fotsår vid diabetes
kompliceras ofta av infektion [2, 3, 6,
9].

Prevention
Prevention i form av regelbundna

fotinspektioner i samband med patien-
tens återkommande hälsokontroll, till -
gång till fotvård i form av undervisning,
fotterapeut och skoförsörjning kan i be-
tydande grad minska risken för upp-
komst av fotsår [2]. Den återkommande
fotundersökningen skall innefatta före-
komst av neuropati (stämgaffel 128 Hz
och/eller monofilament 5,07/10 gram),
undersökning av perifer cirkulation ge-
nom mätning av ankelblodtryck och be-
dömning av hudgenomblödning, till ex-
empel med elevationstest. Förekomst
av palpabla pulsar utesluter vanligen
allvarlig ischemi, medan normalt ankel-
tryck kan föreligga trots allvarlig cirku-
lationsstörning. Undersökningen bör
också innefatta ett fotstatus med avse-
ende på fotdeformiteter och hudpatolo-
gi.

Alla personer med diabetes löper
risk att utveckla fotkomplikationer,
men utbildning och information mins-
kar risken för allvarliga sådana. Därför
skall alla personer med diabetes erhålla
adekvat utbildning som syftar till ökat
ansvar för egen vård. En minskning av
sårrecidiv med hälften har visats vid an-
vändningen av patientanpassade skor
eller behandlingsskor i jämförelse med
patienters vanliga skor [2]. Använd-
ningen inomhus är lika viktig som 
utomhus. Det är viktigt att skorna har
lagom längd, bredd och höjd, och att pa-
tienten konsekvent använder sina re-
kommenderade skor. 

Pedagogiska metoder för patientun-
dervisning med inriktning på fotkom-
plikationer måste utvecklas och utvär-
deras. Fotterapeuter med medicinskt
arbetsområde måste få tillgång till ade-
kvat utbildning syftande till kompe-
tens att arbeta med diabetespatienter
och delta i det preventiva arbetet. Det
föreligger behov av kompetenshöjan-
de åtgärder inom samtliga nivåer i

vårdkedjan. Med utgångspunkt i sven-
ska rapporter kan man anta att hälften
av diabetiker för närvarande inte
får tillfr edsställande omhändertagande
med avseende på prevention av fot-
problem [2].

Medicinsk
behandling
Behandling av svåra fotkomplikatio-

ner som fotsår, osteoartropati, neuralgi,
infektion och grav cirkulationsstörning,
är komplex och kräver i allmänhet mul-
tifaktoriellt och multidisciplinärt om-
händertagande (Tabell I) [3, 9, 11].

Entydiga samband mellan glukos-
kontroll och uppkomst av sår, sårläk-
ning och risk för amputation föreligger
inte. Trots detta finns tillräckligt med
bevis för negativa effekter av hyper-
glykemi på en lång rad viktiga kompo-
nenter i sårläkningsprocessen (kolla-
genomsättning, fibroblastaktivitet, nivå
av lokala tillväxtfaktorer och en störd
enzymatisk aktitivet, till exempel hos
proteas och katalas) för att optimera
glukoskontrollen [12]. Detta kräver of-
tast en övergång till insulin.

Tecken på undernäring bör beaktas
och korrigeras. Multipel kardiocere-
brovaskulär sjukdom är vanlig hos in-
divider med fotsår och diabetes och har
relaterats till en ökad risk för amputa-
tion. Hjärt- och kärlsjukdom bör be-
handlas med målet att förbättra även
perifer cirkulation. Rökstopp skall vara
ett mål hos alla personer med diabetes.
Ödem är vanligt vid fotsår och en be-
gränsande faktor för läkning. Ödem be-
handlas med utgångspunkt i sin grund-
orsak med diuretika eller kompression
(binda, kompressionsstrumpa, pump-
stövel). Graden av perifer kärlsjukdom
bör dock beaktas vid kompressionsbe-
handling.

Den lokala sårbehandlingen vid
diabetes skiljer sig inte idag från den
som tillämpas vid annan sårvård [9].
Det är av praktiskt värde att nyttja ett
fåtal dokumenterade sårvårdsproduk-
ter som är kända i hela vårdkedjan. Be-
handling i tryckkammare med hyper-
bar syrgas av fotsår hos patienter med
diabetes bör endast ske inom ramen för
kontrollerade studier. När tekniska
möjligheter till rekonstruktion saknas

Tabell I. Utredning och behandling av fotsår hos  diabetiker.

Utredning Behandling

Perifer kärlsjukdom Anamnes PTA (ballongdilatation)
Klinisk undersökning Bypass-kirurgi
Tryckmätning Iloprost
Duplex (ultraljud) Amputation
Angiografi

Metabol kontroll HbA1c Insulininsättning/justering

Smärta Kausal Analgetika, TNS
(transkutan nervstimulering)
Antidepressiva

Ödem Anamnes
Status Diuretika

Högläge etc
Extern kompression

Rökning Anamnes Rökstopp

Näringstillstånd Klinisk undersökning Extra näringstillskott

Infektion Klinisk undersökning Antibiotika (peroral, intravenös)
Kemisk diagnostik Kirurgisk (incision, resektion,

amputation)
Odling (sår, vävnad)
Röntgen, MRT (magnetisk
resonanstomografi

Lokalbehandling av sår Lokalisering/djup/typ Sårupprensning, förband
Lokala farmaka
Hudtransplantat/»Pinchgraft»

Avlastning Sårlokalisering Specialstrumpor, inlägg, fotbäddar
Gångfunktion Specialgjorda skor, ortoser, gips, 

kryckor
Rullstol

Fotdeformiteter Klinisk undersökning Avlastning
Röntgen Rekonstruktiv fotkirurgi

Omhändertagande Anamnes Patient/personalutbildning
Följsamhet/sjukdomsinsikt
Kontinuerlig uppföljning/stöd
Multidisciplinärt



kan infusion av prostacyklinanalogen
iloprost prövas; vid sådan behandling
har amputations-frekvensen statistiskt
sett minskats i patientgrupper med kri-
tisk ischemi. En nackdel är den långa
behandlingstid som krävs, åtminstone
tre veckor. 

Inf ektion
Vid 25–50 procent av diabetesrelate-

rade amputationer föreligger tecken på
infektion med eller utan cirkulations-
störning [6]. Infektioner i foten vid dia-
betes är av mycket varierande typ, ut-
bredning och svårighetsgrad, och även
vid svåra fotinfektioner kan uttalade
kliniska tecken som febrilitet och för-
höjda inflammatoriska laboratoriereak-
tioner saknas [13]. Vid ytliga infektio-
ner dominerar grampositiva bakterier,
särskilt stafylococcus aureus. Vid djup
infektion är multif lora vanligt med in-
slag av grampositiva och gramnegativa
bakterier jämte hög frekvens av anaero-
ba bakterier [2]. Detta bör beaktas vid
antibiotikavalet.

Kunskapen är ofullständig om vil-
ken antibiotikabehandling som skall
väljas för infekterade fotsår vid diabe-
tes. Optimal behandlingstid är svår att
fastställa och bör individualiseras. Be-
handlingstiden är dock generellt läng-
re vid diabetes. Slätröntgen har be-
gränsat värde vid osteitdiagnostik.
Magnetisk resonanstomografi (MRT)
förefaller att vara den bästa metoden
för att avgöra utbredning av djup in-
fektion och för påvisande av abscess
[2]. 

Perifer
cirkulation
Patienter med diabetes och fotsår

skall anses ha nedsatt perifer cirkula-
tion tills motsatsen bevisats [3, 11].
Amputation för fotsår skall ej göras
utan att patienten har genomgått kärl-
kirurgisk bedömning som utesluter
möjlighet till kärlrekonstruktion [2, 14-
16].

Vid bedömning av patienter med
fotsår är sjukhistoria, kliniskt status in-
kluderande palpation av pulsar, ankel-
trycksmätning och elevationstest vikti-
ga. Vid bedömning av graden av isch-
emi bör beaktas att sedvanliga tecken
som claudicatio och ischemisk vilovärk
kan saknas, sannolikt till följd av neuro-
pati. Om palpabla fotpulsar finns kan
allvarlig ischemi uteslutas. Vid ankel-
tryck över 50 mm Hg kan ischemi ändå
föreligga på grund av att kärlstelhet kan
orsaka falsk förhöjning av det uppmätta
ankeltrycket. För närmare bedömning
av graden av ischemi får man i dessa fall
förlita sig till andra metoder, till exem-
pel mätning av stortåtryck. Ett lågt an-
keltryck (under 50 mm Hg) är däremot
ett säkert tecken på ischemi.

Patienter med sår och ischemi skall
remitteras för ställningstagande till
kärlrekonstruktion. Bedömningen in-
för denna inkluderar avbildning av
kärlen, som kan göras med antingen
ultraljudsundersökning eller femora-
lisangiografi. Kravet är att den distala
kärlbädden till fotarkad visualiseras
[11, 14-16]. Kärlrekonstruktiv meto-
dik innebär huvudsakligen bypass-ki-
rurgi eller PTA (perkutan transluminal
angioplastik). PTA är ett mindre in-
grepp, varför denna teknik bör väljas i
första hand för kärlförändringar som är
lämpliga trots att långtidsresultaten
sannolikt är något sämre än efter by-
pass-kirurgi.

Vid kritisk ischemi är förändringar-
na ofta så extensiva i sin utbredning att
PTA inte är en lämplig metod. Bypass-
kirurgi till underbens- eller fotnivå är
tekniskt krävande, varför en koncent-
ration av verksamheten bör ske så att
nödvändig kompetens kan upprätthål-
las. Resultaten vid kärlrekonstruktion
av diabetiker är jämförbara med resul-
taten för patienter med åderförkalk-
ning utan diabetes [14-16]. Efter re-

konstruktiv kärlkirurgi skall tilläggs-
behandling med acetylsalicylsyra 
ges. 

Ortopedkirurgisk och
ortopedteknisk behandling 
Ortopediska åtgärder innefattar lo-

kala resektioner, amputationer och re-
konstruktiva ingrepp mot deformiteter.
Syftet är att begränsa utbredning av in-
fektion och fuktigt gangrän för att
åstadkomma en smärtfri och belast-
ningsbar fot, med minsta möjliga risk
för sårrecidiv. Vävnad med nedsatt ge-
nomblödning kan ofta inte läka om ett
sår sys ihop efter en operation, och så-
ret måste då lämnas öppet för så kallad
sekundärläkning. 

Vid torr kallbrand i en eller flera tår
eller delar av framfoten kan en icke
kirurgisk behandling ofta användas
(autoamputation). Den preoperativa
planeringen omfattar analys av perifer
cirkulation och utbredning av infek-
tion.

Vid diabetesosteoartropati förelig-
ger en ökad cirkulation till skelett och
mjukdelar av oklar anledning [9]. Detta
ger en skelettskörhet som ofta leder till
kompressionsfrakturer i fot och fotled. I
den akuta fasen är foten rodnad, svullen
och varm. Vid samtidig sårbildning kan
det vara svårt att skilja osteoartropati
från infektion. 

Behandlingen i den akuta fasen är
avlastning, oftast med underbensgips,
och när svullnaden minskat med or-
tos.Om en uttalad deformering upp-
kommer kan rekonstruktiv kirurgi över-
vägas i inaktiv fas för att åstadkomma
en förbättrad fotform och fotställning.
Rekonstruktionsfallen är dock få och
bör därför koncentreras till ett fåtal or-
topedkliniker.

Den ortopedtekniska behandlingen
vid sår och deformiteter innefattar in-
lägg, fotbäddar, specialgjorda skor samt
ortoser efter avgjutning. Syftet är att
normalisera tryckfördelningen på be-
lastade hudpartier. Utbildning av orto-
pedingenjör och ortopedskomakare av-
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Tabell II. Reduktion av amputationer ovanför fotleden vid diabetes mellitus.

Område Författare (år) Reduktion, procent

Memphis**, USA Runyan (1975) 68
Atlanta, USA Davidson et al (1981) 49
Umeå*, Sverige Lindegård et al (1984) 68
Genève, Schweiz Assal (1985) 85
Kings College, Storbritannien Edmonds et al (1986) 50
Tucson, USA Malone et al (1989) 66
Kisa*, Sverige Falkenberg (1990) 78
Manchester, Storbritannien Fernando (1991) 39
Louisville, USA Griffiths och Wiemen (1992) 53
Boston, USA LoGerfo et al (1992) 56
Lund*, Sverige Larsson et al (1995) 78

* Populationsbaserade studier. ** Reduktion i vårddagar; sluten vård.

Strategi för att minska
amputationsrisken
Konsensusmötet slog fast en strate-

gi för att minska amputationsrisken vid
diabetes innefattande: 
• Regelbunden inspektion av fötter

och skor i samband med ordinarie
hälsokontroll 

• Tillgång till preventiv fotvård (un-
dervisning, fotterapeut, skor)

• Kontinuerlig uppföljning av patien-
ter med ökad risk för komplikation

• Multifaktoriell och multidisciplinär
behandling vid etablerad skada

• Snabb handläggning vid behov av
kärlrekonstruktion 

• Fortlöpande specifik registrering av
amputationer, oavsett nivå eller or-
sak.



seende fotkomplikationer vid diabetes
är viktig.

Organisation
Primärvården, den öppna specialist-

vården och den kommunala omsorgen
har ansvar för prevention i syfte att för-
hindra uppkomst av fotsår vid diabetes.
När ett fotsår uppträder skall samver-
kan med multidisciplinärt fot-team på
sjukhus upprättas. Detta fot-team an-
svarar för utredning och behandling
som kan ske i samverkan. Primärvår-
dens diabetes-team utgörs av allmänlä-
kare, diabetesutbildad sjuksköter-
ska/distriktssköterska och dietist. Fotte-
rapeut bör vara knuten till organisa-
tionen och ingå i teamet. Primärvården
skall samverka med fot-team på nära-
liggande sjukhus där internmedicinsk
specialist, diabetessjuksköterska, kir-
urg/ortoped och fotterapeut kan ingå
(Ruta). Utöver detta bör ett mindre an-
tal fotcentrum upprättas. Dessa skall ha
den samlade kompetensen innefattande
samtliga discipliner som kan bli aktuel-
la för omhändertagande av svåra fot-
komplikationer.

Med sådana fot-team kan diabetiska
fotkomplikationer omhändertas på ett
sätt som kan innebära att färre männi-
skor behöver amputeras (Tabell II). Ett
20-tal rapporter har publicerats interna-
tionellt som anger reduktion av amputa-
tioner ovanför fotleden vid diabetes
med minst 50 procent; 3 av dessa är
svenska och populationsbaserade [7,
18, 19].

Ekonomi
Antalet personer i Sverige med dia-

betes som har fotsår uppskattas vara
mellan 9000 och 24000. Osäkerheten i
skattningarna gör att beräknade vård-
och behandlingskostnader ligger i inter-
vallet mellan 1 och 2 miljarder kr/år [2].
Till detta kommer kostnaden för hem-
hjälp och social service i storleksord-
ningen 70–175 miljoner kr/år. En ök-
ning av antalet personer med diabetes i
Sverige med omkring 10 procent fram
till år 2010, enligt HSU 2000, torde
medföra ökade vård- och behandlings-
kostnader.

Uppnås en halvering av antalet am-
putationer beräknas vård- och behand-
lingskostnaderna minska med närmare
400 miljoner kr/år med beaktande av in-
vesteringskostnader för utveckling av
preventiv fotvård och fot-team [2, 17].
Till detta kommer den samhällsekono-
miska »nyttan» av en bättre levnadskva-
litet som skulle kunna bli resultatet vid
ett reducerat antal fotsår och amputatio-
ner.

Idag saknas i stor utsträckning eko-
nomiska utvärderingar när det gäller al-
ternativa behandlingsmetoder eller stra-
tegier som är kostnadseffektiva. Detta

är ett angeläget område för metodut-
veckling och kommande studier. 

Samarbete och forskning
Konsensusuttalandet sammanfatta-

de den kraftiga kunskapsexplosion som
skett under det senaste decenniet inom
området fotkomplikationer vid diabetes
och konstaterade att betydande fram-
steg har uppnåtts som gör att man med
tillför sikt kan ange att en 50-procentig
reduktion av amputationsrisken vid dia-
betes kan uppnås. Detta kan dock en-
dast uppnås genom ett samarbete i hela
vårdkedjan mellan patient, kommunal
omvårdnad, hemsjukvård, primärvård
och specialistvård.

Ett betydande forskningsbehov före-
ligger, både beträffande grundläggande
mekanismer för uppkomst av neuropati
och angiopati, och för faktorer relatera-
de till fördröjd sårläkning. Populations-
studier avseende incidens och prevalens
av olika typer av fotkomplikationer, och
förbättrad registrering av diabeteskom-
plikationer och amputationer, krävs lik-
som även hälsoekonomiska studier och
utvärdering av konsekvenserna av
Ädelreformen avseende diabetesvården
bland äldre.

Prospektiva studier med avseende på
nya behandlingsmetoder är nödvändiga
i synnerhet när det gäller lokal sårbe-
handling. Nya behandlingsmetoder är
under utprovning som i en nära framtid
kommer att ställa ytterligare krav på
kompetens och organisation, som lokal
tillför sel av tillväxtfaktorer, »tissue
engineering», vid kroniska sår, behand-
ling GSCF(granulocyt-kolonistimule-
rande faktor)-behandling vid fotinfek-
tioner och osteoklasthämmare vid akut
osteoartropati.

I en brittisk jämförande studie om-
fattande 2000 individer med diabetes

kunde man inom två år efter införande
av preventiv fotvård, screening av hög-
riskfötter och multidisciplinärt fot-team
redovisa en mycket kraftig reduktion av
antalet amputationer [20].
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Behandlingsmodell
vid fotsår hos diabetiker
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ning

• Strikta amputationskriterier
• Hög tillgänglighet och kontinuitet
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Summary

Diabetic foot;
optimal prevention and treatment can
halve the risk of amputation

Jan Apelqvist, David Bergqvist, Magnus
Eneroth, Jan Larsson

Läkartidningen 1999; 96: 37-41

Almost half of all lower leg amputations are
performed in patients with diabetes. In over 70
per cent of these cases, amputation is precipita-
ted by progression of foot ulceration to deep
gangrenous infection. Most foot ulcers are pre-
ceded by trauma, usually due to ill-fitting sho-
es, and are precipitated by sensory motor neu-
ropathy with varying degrees of peripheral va-
scular disease. The Swedish Medical Research
Council and the Swedish Institute for Health
Services Development arranged a conference
on diabetic foot problems in April 1998, the
purpose of which was to arrive at a consensus
regarding the prevention and management of
diabetic foot. It was concluded that a satisfacto-
ry multidisciplinary approach should include
regular control of feet and footwear, preventive
foot care (education, footwear, chiropody),
continuous follow-up of high-risk feet, and ear-
ly recognition of revascularisation. Continuous
registration of amputation, irrespective of type,
cause and site, might substantially reduce the
amputation rate among diabetics. Were such an
approach to reduce the incidence of diabetes-re-
lated amputation by 50 per cent, annual costs for
the management of diabetic foot in Sweden
would be reduced by SEK 400 million (the va-
lue of improved quality of life not taken into
consideration).
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