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Syfte 
Att personer som riskerar att få fotkomplikationer får adekvat fotsjukvård utifrån en individuell 
bedömning i syfte att förebygga fotkomplikationer. 
 

Omfattning  
 

Ansvar 
MAS: 

 Ansvarar för att övergripande rutin för fotsjukvård finns. 

 Ansvarar för att avtal skrivs med fotsjukvårdare enligt kravspecifikation. 
Verksamhetschef: 

 Ansvarar för att det finns lokal rutin kring arbetet med fotsjukvård. 
Sjuksköterska: 

 Ansvarar för att personer som rutinen omfattar får en bedömning av behov av 
fotsjukvård. 

 Ansvarar för att i samråd med läkare se till att kontakt tas med fotsjukvårdare och att 
remiss skickas till denna. På remiss skall anges eventuell MRSA-bärarskap. 

 Ansvarar för att de ordinationer/rekommendationer som fotsjukvårdaren ger utförs och 
dokumenteras i vårdplan. 

 Informera och instruera övrig omvårdnadspersonal om ordinerade åtgärder och vid 
behov skriva instruktioner i Treserva. 

 Ansvara för uppföljning av vårdplan och kontakta fotsjukvårdare vid 
förändringar/försämringar i den enskildes fotstatus. 

 Ansvara för att ny remiss skrivs efter ett år om risk/problem hos den enskilde kvarstår. 
Fotsjukvårdare: 

 Ansvarar för att utifrån remissen göra, bedömning och behandling. 

 Ansvarar för information och undervisning av sjuksköterska–omvårdnadspersonal utifrån 
den enskildas behov av fotsjukvård. 

 Skall följa för uppdraget tillämpliga nationella riktlinjer och regionala samt lokala vård- 
och behandlingsprogram. 

 Efter avslutad behandling eller vid behov utfärda remissvar där resultatet av den utförda 
behandlingen framgår. 
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Tillvägagångssätt 
Personer som riskerar att få fotkomplikationer kan exempelvis vara:  

 Diabetspatienter med befintliga eller begynnande fotproblem. 

 Boende med cirkulationsrubbningar som förorskat eller riskerar att förorsaka fotproblem. 

 Boende med reumatiska, neurologiska och/eller ortopediska sjukdomar som har 
fotproblem. 

 Boende med Psoriasis som har fotproblem. 

 Boende med andra fotbesvär av tydlig medicinsk karaktär t.ex. svårare nageltrång 
 
Personer med befintliga fotproblem eller som behöver bedömning av fotsjukvårdare skall få 
remiss till fotsjukvårdare. Sjuksköterska eller läkare skriver remiss. Den enskilde bedöms av 
fotsjukvårdare som utför aktuell behandling. Fotsjukvårdaren ger ordinationer till enhetens 
sjuksköteska och omvårdnadspersonal vad som skall åtgärdas inom enheten. Sjuksköterska 
skriver vårdplan och informerar övrig omvårdnadspersonal om vilka åtgärder som skall göras. 
Vid förändringar i fotstatus hos den enskilde skall såväl sjuksköterska som fotvårdare 
uppmärksamma detta och vidta lämpliga åtgärder. 
Efter avslutad behandling skall fotsjukvårdare skriva remissvar till remitterande 
läkare/sjuksköterska. 
 

Referenser 
LUCD/landstingets undervisningscentrum för diabetes 
 

Referensdokument 
14 A Remiss fotsjukvård 
14 B Mall för lokal rutin/instruktion gällande fotsjukvård 

 


