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Riskbedömning av fötterna 
Det här formuläret hjälper dig och vårdpersonalen att bedöma och känna igen riskfaktorer för fotproblem. 
Utifrån riskfaktorerna läggs riskgruppen fast. Den förutser hur stor risken är för att du kommer att få 
långvariga sår på fötterna.

Med en undersökning av beröringssinnet i fötterna kan man bestämma om dina fötter hör till 
riskgrupp 0 med liten risk eller till någon av grupperna 1–2–3 med förhöjd risk. Har inte känseln i fötterna 
undersökts? Ta i så fall med dig det här formuläret till din vårdenhet och be om att få en undersökning.

 Riskgrupp 1     
 – måttlig risk

för dig med diabetes

Du hör till den här gruppen om du har nedsatt 
känsel i fötterna.

Har du andra besvär som kräver behandling?

 Ja, vilka? 

  svårt att själv sköta fötterna

 nagelproblem eller nagelsjukdomar

 hudsjukdom

 reumatoid artrit (ledgångsreumatism),   

 men inga ledförändringar

 annat  _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Råd för dig som hör till   
riskgrupp 1:

Inspektera fötterna varje dag. Om det inte går, 
fundera vem som kunde hjälpa dig. Prata om det 
också på din vårdenhet.
     För din diabetes är det viktigt att fötterna   
undersöks av en fotterapeut minst en gång om 
året.

Om du har andra problem med fötterna,  
behöver du få en professionell bedömning av  
läget och eventuellt också vård.

Fotvårdarens eller fotterapeutens bedömning 
av mitt behov av besök på mottagningen: med 
_____________ månaders mellanrum.
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 Riskgrupp 0     
 – liten risk

Du hör till gruppen med liten risk om nedsatt känsel 
inte har konstaterats i dina fötter.

Har du andra besvär som kräver behandling?

 Ja, vilka? 

 svårt att själv sköta fötterna

 nagelproblem eller nagelsjukdomar

 hudsjukdom

 förhårdnader eller liktornar

 felställning i foten eller vristen

 stela leder i tårna eller vristen

 fönstertittarsjuka (intermittent hälta)

 annan följdsjukdom av diabetes _____________________________

 reumatoid artrit (ledgångsreumatism)

 övriga sjukdomar i rörelseorganen _______________________   

 annat  __________________________________________________________________________   

 ____________________________________________________________________________________________

Råd för dig som hör till riskgrupp 0:
Du behöver ingen regelbunden fotterapi, om du inte 
har tidigare diagnostiserade fotproblem som beror 
på diabetes och du klarar av att själv sköta fötterna 
dagligen.

Om du har andra problem med fötterna, behöver 
du få en professionell bedömning av läget och even-
tuellt också vård.

Fotvårdarens eller fotterapeutens bedömning av 
mitt behov av besök på mottagningen: med _____________ 
månaders mellanrum.



    

För mer information:  Diabetes och fötterna   
– Vård av ytliga sår, broschyr, Diabetesförbundet, 
www.diabetes.fi/d-kauppa 

   

Se till att blodsockret, blodtrycket och 
blodfetterna är bra!

Kontaktinformation till min vårdenhet vid fotproblem: tfn   _________________________________________________________________________

 Riskgrupp 3  
 – mycket stor risk

Du hör till riskgrupp 3 om

 du har haft ett långvarigt sår. Orsakerna till  
 såret kan finnas kvar trots att såret har läkt.

 du har genomgått amputation.

 just nu har ett långvarigt sår. Riskgruppen   
 ändras inte när såret har läkt.

 

Råd för dig som hör till riskgrupp 
2 eller 3: 

I det här läget är egenvård av fötterna viktigare än 
någonsin. Det kan hända att du behöver olika typer 
av hjälpmedel för att ta hand om dina fotproblem 
eller förhindra att de återkommer. Vidare är det 
viktigt att dina fötter undersöks regelbundet av en 
fotterapeut. Hur ofta du måste gå hos fotterapeuten 
beror på vad du har för fotproblem och hur du själv 
kan sköta fötterna.

Fotvårdarens eller fotterapeutens bedömning av 
mitt behov av besök på mottagningen: med ___________ 
månaders mellanrum.

Kontakta din vårdenhet med en gång när det 
uppstår problem.
 

 Riskgrupp 2  
 – stor risk

Du hör till riskgrupp 2 om du tidigare fått diagnosen 
nedsatt känsel i fötterna och förändringar i fötternas 
struktur eller i deras ledfunktion eller cirkulation.

Kryssa för de riskfaktorer som du har upptäckt själv 
eller som konstaterades på vårdenheten vid den 
senaste undersökningen.

  Avvikelser i fotens struktur, i ledfunktionen  

 eller i muskelfunktionen 

 muskelsvaghet

 balansproblem

 benutskott i fotens kontur

 utstående mellanfotsleder (i fotsulan)

 hammartå
 hallux valgus

 nedsatt rörlighet i tålederna

 nedsatt rörlighet i vristlederna

 tjocka och tydligt avgränsade liktornar eller  

 förhårdnader på huden

 Charcotfot

En del av avvikelserna är svåra att upptäcka själv.  
Be din vårdenhet om råd! 

 Bristande cirkulation i fötterna 

 fönstertittarsjuka (claudicatio intermittens);  
 du kan gå ___________ meter utan att stanna 
  vilosmärta
 pulsen i ankeln och fotryggen känns inte vid  
 palpering*
 ankel/armindex (ABI)*:
 vänster vrist ___________/fotrygg ___________

 höger vrist ___________/fotrygg ___________

(lågt ABI ≤ 0,9; kritiskt ABI 0,7–0,5 kräver närmare 
undersökning av en kärlkirurg)

*Undersökning som ska görs på en vårdenhet.


