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Värmland

Invånareca 280.000

Över 65 år 23,4 %

Högre ohälsotal

Kortare medellivslängd

Hög dödlighet i hjärt- kärlsjukdomar

Förekomst diabetes
• Typ 1 1600

• Typ 2 16 000

Sjukvård
Centralsjukhus Karlstad

2 länsdelssjukhus Arvika och Torsby

30 VC både privata och i regionens regi



Diabetesvården är dyr
• 11,6 miljarder per år i Sverige

• 4% är glukossänkande läkemedel

• Genomsnittlig kostnad per patient ~47000 kr/år

• Komplikationer driver kostnaderna

Nathansson. et al. Daisy studien. EASD2016



Nationella riktlinjer

(2015)

Fotundersökning: Personer med diabetes bör få sina fötter kontrollerade 

regelbundet, eftersom sjukdomen kan leda till allvarliga problem som svårläkta 

fotsår och infektioner samt fotdeformiteter.  Fotundersökning omfattar ett test 

av känseln, palpation av pulsar, en inspektion och en undersökning för att 

finna felställningar i foten.  (2, 3)

Preventiv fotterapi : Diabetes och högriskfötter.  Preventiv fotterapi

(intervention med strukturerat program som omfattar screening, fotvård, 

personal- eller patientundervisning samt skoförsörjning) Avgörande för 

rekommendationen är åtgärdens effekt på utveckling av fotsår. (2)

Multidisciplinärt fotteam: Diabetes med svåra fotproblem som exempelvis 

svårläkt fotsår eller infektion Behandling utförd av multidisciplinärt fotteam. 

Avgörande för rekommendationen är att tillståndet har stor svårighetsgrad och 

att åtgärden har effekt på avgörande effektmått (amputationsfrekvens). (1) 



Hur uppfyller vi nationella riktlinjerna i Värmland?

Socialstyrelsen 2004

Diabetesrelaterade amputationer  2004
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Historik 

Uppdrag samordnande fotterapeut

Inventera och strukturera upp fotsjukvården

Samla och leda nätverksträffar 3-4 ggr/år 

Stödja utveckling och kompetensförsörjning

Utarbeta måldokument, avtal, remiss mm

• Styrgrupp diabetes primärvård,

2 läkare, 2 diabetessköterskor, 1 fotterapeut, 1 dietist

• Mandat

• Uppdrag kompetensnätverk

• Stimulansersättning NDR



2002 Måldokument/Vårdrutin för fotterapi för likvärdig fotsjukvård i länet. 

• Verksamhetens mål - Förebygga fotkomplikationer amputationer för främst 

diabetespatienter

• Kompetens - Undersköterska med vidareutbildning till fotterapeut alt podiater

samt diabetesutbildning

• Struktur - Oavsett driftsform skall fotterapeuten delta i teamarbetet på VC och helst bedriva sin 

verksamhet på VC. Fotterapeuten skall medverka vid fortbildning på VC som rör diabetes, sårvård 

o.s.v. Krav att medverka på nätverksträffar.

• Journal – Dokumentation i samma journalsystem som övriga vårdgivare

• Remiss – krävs ej, patienten ska vara listad på enheten

• Riskindelning- årligt fotstatus och riskindelning enl NDR



Multidisciplinärt fotteam Start m-fot EDC 2008

• 30 fotterapeuter (20.3 tjänst inkl medicinkliniker, 2 privata avtal)

• Riktlinje Krav och kvalitetsbok

• Årligt fotstatus

• Förskrivningsrätt OTA

• Teamarbete på VC

• Utbildning på VC diabetes mm

• Nätverksträffar fotterapeuter 3-4 ggr/år

• Diabetesnätverk 1 ggr/år heldagsutbildning (läkare, sköterska, dietist, 
fotterapeut alla VC)

Organisation 2019



Multidisciplinärt fotteam i Värmland

• Diabetesläkare 

• Fotterapeut 

• Ortopedingenjör

på vissa tider tillkommer

• Ortoped 

• Infektionsläkare 

• Kärlkirurg

Samordnar tider med undersökningar

• klinisk fysiolog 

• radiolog



Vinster Multidisciplinär diabetesfotmottagning

• En remissinstans

• Bedömning av samtliga riskfaktorer

• Stimulerande arbetssätt

• Samsyn

• Värdeskapande tid för pat - ”One stop” Ortopedtekniska hjälpmedel erhålls samma dag

• Snabb återrapportering till VC/hemsjukvård dagen efter besöket

• Miljövinst

Har vi haft någon effekt……?



Hur uppfyller vi nationella riktlinjerna i Värmland?

Diabetesrelaterade amputationer  2004 samt 2012
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Viktigast av allt är att

Förebygga 

fotkomplikationer 
• Patientutbildning

• Egenvård

• Fotstatus!!!

• Regelbunden fotsjukvård utifrån riskfot



Tack för att ni lyssnat!

marie.bejmo@regionvarmland.se

mailto:marie.bejmo@regionvarmland.se

