Diabetes og fotkomplikasjon
Har du diabetes, øker risikoen for både nerveskade og nedsatt blodsirkulasjon i beina. Disse senkomplikasjonene opptrer oftest etter flere
år med diabetes.
Hva er diabetesføtter?

Fotproblemer som følge av diabetes er en viktig
årsak til sykelighet som ikke får den oppmerksomheten den fortjener. Forekomsten av diabetes-fotproblemer er anslått til drøyt 30 %, og
rundt halvparten av personer over 60 år med
diabetes har fotproblemer. En person med diabetes har rundt 25 % risiko for å få diabetes-fotsår i
løpet av livet.
Både nerveskade (nevropati) og forandringer i
blodkarene (arteriosklerose) bidrar til fotproblemene. Nevropatien rammer alle typer nerver, og
nerveskaden gjør at både følelses- og temperatursansen i bena og føttene svekkes.Musklene kommer i ubalanse med feilstillinger som resultat,
og du mister mer varme via føttene på grunn av
forstyrrelser i svettekjertlene. Føtter med nerveskade er også mer sårbare ved trykk. Hard hud
utvikles, og under den harde huden dannes det
blødninger. I disse blodansamlingene kan du
så pådra deg infeksjon. Nedsatt blodsirkulasjon
kommer av at det dannes forsnevringer (arterio
sklerose) i blodårene. Vevet får dermed mindre
oksygen og næringsstoffer, og dette gjør blant
annet at vevets evne til å reparere sår blir nedsatt.
Kan utvikling av fotsår forebygges?

Diabetes nevropati er en blodsukkeravhengig komplikasjon– det vil si at risikoen for å få

nerveskade øker med økende blodsukker. Høyt
blodsukker øker også risikoen for å utvikle arteriosklerose, men ikke på samme måten som ved
nevropati. Det er med andre ord enkelt å slå fast
at god blodsukkerregulering beskytter mot diabetes fotsår. Men fotsår kan oppstå også med god
blodsukkerkontroll, og derfor er forebygging av
fotsår generelt, også utover god kontroll på blodsukkeret, viktig – og svært effektivt.
Sår i føttene kommer vanligvis etter skader forårsaket av for eksempel trange sko eller dårlig
neglestell, og i følgende rekkefølge: diabetes –
diabetiske senkomplikasjoner som nevropati og/
eller arteriosklerose – traume, oftest forårsaket av
trykk – hudskade – betennelse – vevsnedbryting
og nedsatt blodsirkulasjon på skadestedet –
forstyrret sårheling – og hos noen dessverre
amputasjon. Diabetes er assosiert med opptil 34
ganger økt risiko for amputasjoner, og det foretas
årlig 800 – 1000 amputasjoner på grunn av diabetes i Norge.
Risikofaktorer:

• Tidligere fotsår
• Høyt blodsukker
• Røyking
• Nevropati
• Perifer karsykdom (arteriosklerose)
• Feilstillinger i føttene
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• Nedsatt syn
• Lang diabetesvarighet
• Høy alder
• Aleneboende
• Mentale problemer
• Leddproblemer

Tips

Forebygging i samarbeid med helsepersonell

• Hard hud behandles hos fotterapeut – helst
en med fordypning innen diabetiske-føtter, en
såkalt IFID-fotterapeut. Spør fotterapeuten
eller sjekk i telefonkatalogen. Du kan også gå
til www.fotterapeutene.no på internett, klikke
på ”Utvidet søk” og svare ”Ja” på ”Diabetes
fordypning”. Her finner du en liste over IFIDfotterapeuter. Hudfortykkelser kan du stelle selv
etter opplæring hos fotterapeuten, hvis risikoen
for å utvikle sår er lav. Ikke bruk uegnet verktøy
til egenbehandling! Liktornplaster, vortemiddel
og lignende skal ikke brukes av personer med
diabetes.

Forebyggingen forutsetter at en som har diabetes
får undersøkt føttene minst én gang i året. Dessverre er det bare et mindretall av dem med diabetes som får gjort dette. Be legen om å undersøke
føttene ved den årlige diabetessjekken!
Undersøkelsen bør bestå av:

• Spørsmål om nevropati (prikking/stikking,
smerter).
• Inspeksjon (hard hud, sår, feilstillinger, hudproblemer).
• Vurdering av fotpuls.
• Vurdering av følelse i beina ved hjelp av et monofilament, et plastsnøre som brukes til å utøve
et standardisert trykk mot huden. Kjenner du
dette, har du nok følelse til å kjenne ujevnheter
etc. slik at du unngår trykk som kan gi sår.
I tillegg til å avdekke sår etc. som skal behandles,
brukes undersøkelsen til å gradere risiko:
•L
 av risiko: Normal undersøkelse. Ingen
restriksjoner. Følges opp årlig.
•M
 oderat risiko: Én risikofaktor. Grundig
opplæring i fotvern, for eksempel såler og fotsenger, eller fjerning av hard hud. Kontrolleres
hver tredje til sjette måned i samarbeid med fotterapeut.
•H
 øy risiko: Tidligere sår eller amputasjon,
nevropati eller nedsatt sirkulasjon – eller to
risikofaktorer. Følges opp som dem med mod815 21 948 /
erat risiko.
•P
 åvist fotsykdom: Henvises til spesialisthelsetjenesten – fotteam. Bør henvises som øyeblikkelig hjelp ved alvorlig infeksjon eller sterkt
nedsatt sirkulasjon.

• Undersøk føttene dine selv, helst daglig, og bruk
eventuelt speil. Sjekk for hard hud, sprekker i
huden, små sår eller sopp mellom tærne. Hvis
du ikke ser godt, kan du spørre pårørende eller
hjemmesykepleien om hjelp.

• Stell neglene dine, etter opplæring hos fotterapeut: Hold neglene korte, slik at de ikke lager
sår i nabotærne. Også nedgrodd tånegl behandles av fotterapeut.
• Oppdager du sår eller fotsopp, oppsøk lege.
Verken personen med diabetes eller leger
skal bagatellisere sår, fordi betennelse via sår
utvikles raskere hos dem med diabetes. Ikke
bruk sårpudder eller antibiotikaholdig salve i
diabetessår!
• Vask føttene dine daglig med lunkent vann i tre
til fem minutter. Mål vanntemperaturen (under
37 grader) hvis du har manglende følelsessans.
Bruk en mild og nøytral såpe, aldri grønnsåpe.
Tørk føttene godt, spesielt mellom tærne, men
ikke gni, særlig ved tegn på dårlig sirkulasjon.
Ikke bruk fotbad ved sår i føttene.
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• Bruk en fet fotpleiekrem daglig, men ikke mellom tærne. Kremen skal hjelpe med å bevare
fuktigheten og bør ikke inneholde parfyme eller
konserveringsmidler. Få råd hos fotterapeut
eller på apoteket.
• Best mulig blodsukkerregulering.
Skotøy og sokker:

• Kjøp skoene midt på dagen, når eventuell hevelse ennå ikke er så utpreget
• Velg stødige skinnsko eller joggesko med god
støtte rundt hælen og god plass til tærne. Ikke
bruk smale sko, slik at tærne klemmes sammen.
Hælen skal ikke være mer enn 1,5 cm høyere
enn fremre del av skoen.

• Fotterapeuter og ortopediske verksteder kan
hjelpe med å skaffe egnet skotøy. Høyrisikopasienter får spesialskotøy og innleggsåler rekvirert
av lege og laget ved et ortopedisk verksted.
• Bruk ull- eller bomullsstrømper. Det finnes også
spesialsokker som gir lite friksjon med huden
og dermed liten risiko for sår. Sørg for at strømpene ikke har stramme strikker som hemmer
blodsirkulasjonen. Harde sømmer kan føre til
gnagsår.

Dette faktaarket fra Diabetesforbundet er sist
oppdatert i januar 2011.

• Skoene skal gi foten mulighet til å ”puste” og
skal forhindreat små gjenstander lager sår.
Gummistøvler, sandaler og tresko bør derfor
ikke brukes.
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