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Interpellation av Kristina Söderlund (S) om fotvård,
kompetens och tillgänglighet
Tillgången på medicinsk fotvård/fotsjukvård, varierar stort över landet. Det finns
idag två nivåer på fotvård, dels den som finns inom specialistklinikerna på
sjukhusen vilken är högspecialiserad och behandlar de personer som har svåra
problem med sina fötter, dels den inom primärvården där fokus ligger på att
förebygga allvarliga komplikationer på fötterna som uppkommit på grund av
sjukdomen.
Fotsjukvården är en del av den medicinska behandlingen och har avgörande
betydelse för individens livskvalitet. Patienter med diabetes, reumatoid artrit och
psoriasis har ständigt problem med tillgång och kvalitet på den fotvård som finns.
Svenska Diabetesförbundet genomförde år 2002 en undersökning inom
landstingen angående den ”medicinska fotvården för patienter med diabetes”
vilken visade på att det bland annat fanns stora brister på tillgång till fotsjukvård
och kompetens hos fotterapeuterna.
Vintern 2008 genomfördes en uppföljning av ovanstående undersökning med
frågeställningar kring:
• krav på kompetens hos fotterapeuter
• är behovet av fotterapeuter är tillräcklig
• i vilken omfattning ges fotsjukvård till patienter med diabetes, reumatoid
artrit och psoriasis inom primärvården.
Den visade med all tydlighet att det rådde stor oklarhet inom landstingen om
vilken kvalitet och tillgång som fanns och läget hade tyvärr inte förändrats sedan
2002:
• det råder fortfarande stor brist på adekvat kompetens hos fotterapeuter
inom primärvården
• det är mycket oklart vad gäller tillgång på fotsjukvård inom primärvården
för både personer med diabetes, reumatoid artrit och psoriasis.
Utan fotsjukvård uppstår komplikationer, ett ökat vårdbehov, sjukskrivningar och
funktionshinder. I värsta fall krävs även kirurgiska ingrepp och amputationer.
Utan tillgång till fotsjukvård, då den är medicinskt påkallad, innebär det kraftigt
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försämrad livskvalitet och ökade kostnader för vård och läkemedel - både för
individen och för samhället.
Primärvården har en stor uppgift att säkerställa att den har utbildade och
kvalificerade fotterapeuter anställda alternativt upphandlade eller
avtalsarvoderade. Finns inte detta riskerar patienterna allvarliga tillstånd som i
värsta fall kan leda till amputation. En bra verksamhet inom primärvården med
tillgänglighet och kvalitet avlastar slutenvården så att man där kan använda
resurserna till de mest allvarliga sjukdomstillstånden.
Med anledning av ovanstående frågar jag ansvarigt landstingsråd
-

Anser du att vi inom landstinget har tillräckligt antal fotterapeuter
anställda inom primärvården?

-

Kan du garantera att den fotsjukvård som utförs inom primärvården håller
hög kvalitet och utförs av adekvat utbildade fotterapeuter?

-

Finns det anledning att göra en översyn av den medicinska
fotvården/fotsjukvården inom vårt landsting för att säkerställa
tillgänglighet och kvalitet?

Stockholm den 2 april 2009
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