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Motion angående diabetes och fotvård 

 

Bakgrund 

Många diabetespatienter lider av fotsår. Denna komplikation kan ofta förebyggas genom 

bra medicinsk fotvård. Nationellt ligger regionen fyra från botten när det gäller 

amputationer på grund av fotskador orsakad av diabetes. Bland diabetikerna räknar man 

med att 50 procent har riskfaktorer och av dessa har cirka fem procent fotsår. Dessa sår 

kostar regionen mycket pengar förutom det mänskliga lidandet. Det är viktigt att 

diabetikernas fötter blir undersökta. I vår region är det bara en av fem som får denna 

undersökning, enligt Diabetesförbundet. 

 

Det finns ett föredöme i Region Värmland som vi bör beakta. De har en modell som varit 

mycket lyckosam. De bildade en bred styrgrupp efter politiska påtryckningar för att få 

”verkstad”. Det ställdes också krav på certifiering av vårdcentraler för att de i sin tur skulle 

få sin ”diabetespeng”. Fotterapeuter anställdes på flera vårdcentraler. De genomförde 

också ett gemensamt journalföringssystem och på ett par sjukhus finns en koordinatör 

(fysioterapeut) som dagligen går igenom sjukhusregistret för att finna drabbade patienter. 

De skapade också ett sårcentrum i Karlstad som tar hand om särskilt svåra fall. Dessutom 

tog det också fram tydliga riktlinjer för vad som gäller för att förhindra fotkomplikationer. 

Och vad blev resultatet? Jo, de lyckades faktiskt halvera antalet fotamputationer! De gick 

från sämst i klassen nationellt till de bästa i klassen. Alla åtgärder har dessutom gett 

positiva ekonomiska effekter. Till det tillkommer minskande kostnader när det gäller 

amputationer, cirka 90 mnkr.  

 

I regionen bör vi göra en aktuell kartläggning i samarbete med kommunerna. Okunskapen 

är dessvärre enorm överallt. En hel del som vistas på kommunala boenden har fula fotsår. 

Det finns en specialistmottagning på Mölndal för de som har svåra fotsår pga diabetes. 

Men det finns ingen tydligt sammanhållande struktur kring detta på SU utan bygger 

mycket på ideella krafter, menar några. 

 

Förslag till beslut 

Med hänvisning till ovanstående föreslås regionfullmäktige besluta: 

 

- Att genomföra en aktuell kartläggning om hur fotsår på grund av diabetes totalt 
hanteras i regionen. 

- Att redovisa om den modell som används i Värmland är möjlig att införa i Västra 

Götalandsregionen.  
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