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SR102 Diabetiske fotsår

SR102 Diabetiske fotsår

Praktiske øvelser

Gjennom praktiske øvelser som er laget til dette e-læringskurset  
vil du bli bedre kjent med produkter som er viktige for denne 
pasientgruppen. 

Tips til gjennomføring

• Gjennomfør e-læringskurset først

• Velg en som leder de praktiske øvelsene

• Skriv ut Kurskompis

• Sett av tid (30 min), enten for å gjennomføre alt i sammenheng 
eller del det opp i mindre bolker

• Gjennomfør øvelsene i apoteket slik at dere har produkter og 
oppslagsverk lett tilgjengelig

Det kan være nyttig å gjøre praktiske øvelser i apoteket etter et e-læringskurs. 
Kurskompis gir deg muligheten til dette! Med et ferdig opplegg kan du trene på 
å omsette teori til praksis, enten alene eller sammen med andre. 

Kurskompis tar inntil 30 minutter å gjennomføre, og er en frivillig aktivitet.
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I kurset «SR102 Diabetiske fotsår» lærte du om ulike typer diabetiske fotsår, og hvordan du som  
apotekansatt kan hjelpe diabetespasienter til å forebygge sår, og gi råd hvis de har fått sår.
I apoteket finnes ulike produkter som kan tilbys pasienter med diabetiske fotsår.
  
Nå skal dere gå ut i apoteket og få en oversikt over hva dere kan anbefale pasienter i ulike  
situasjoner. 
 

  
1. Forebygging av sår   

   
a) Hvis du skal anbefale en fotfil til en diabetespasient, hvilke produkter er aktuelle?  

b) Hvis du skal anbefale fotkrem til en diabetespasient, hvilke produkter er aktuelle? 
  
c) Hva er eksempler på produkter til føttene du ikke skal anbefale til en diabetespasient,  
som du ellers kan anbefale til personer uten diabetes?
 
Tips: Produkter til bruk ved fotvorter/liktorn.

 
2. Hvis det er et sår 

a) Hvis du skal anbefale bandasje til en diabetespasient med et fotsår, hvilke produkter er aktuelle?

   
3. Generelle råd 

a) Hvilke nyttige brosjyrer som tar for seg fotsår kan dere anbefale diabetespasienten?  
Og hvor kan dere finne dem?

Praktiske øvelser
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Dette er et veiledende løsningsforslag.  

1.  a) For diabetespasienter er det anbefalt med regelmessig manuell filing med finkornet   
 hudfil. Den grovkornete siden skal ikke brukes av diabetespasienter, men den
 finkornete siden kan brukes med forsiktighet. For pasienter med nevropati er det ekstra   
 viktig med forsiktighet, ettersom de har redusert følelsessans, og kan file for hardt uten å   
 kjenne det. 
 Eksempler på fotfiler der den ene siden kan brukes er Scholl fotfil carborundum  
 og Scholl Diamond Dobbel Fotfil. 
 
 b) Ved hudtørrhet er det viktig å smøre føttene med en fotkrem med høyt fettinnhold   
 (over 30 %), og/eller gode fuktighetsgivende egenskaper (som f.eks. inneholder karbamid).   
 Veldig fete kremer bør smøres på om kvelden før man legger seg, pga. at det tar tid før den  
 trekker inn i huden. 
 Aktuelle fotkremer kan være Decubal fotkrem med karbamid som gir mye fuktighet,  
 og Atrac-Tain fuktighetskrem for diabetiske føtter. 

 c) Diabetespasienter skal unngå produkter som har etsende og bløtgjørende effekt.
 Produkter med etsende effekt kan gi hudskader/sår, særlig hvis pasienten har dårlig
 blodsirkulasjon. Produkter med bløtgjørende effekt, kan gi oppblødt hud som har nedsatt   
 motstandskraft mot skader og bakterier.
 Eksempler på produkter er VorteFri freeze, Vortemiddel NAF, Scholl pharma 2 i 1 liktorn  
 ekspresspenn og Compeed liktornplaster.

 Pasienter med diabetes skal også unngå bruk av gnagsårplaster. Det er fordi plasteret   
 skaper en tett barriere, som gjør huden mer utsatt for infeksjon.

2.  a) Diabetiske fotsår bør alltid dekkes av en egnet bandasje. Skumbandasje kan alltid 
 anbefales, uansett type sår. 
 Eksempler på skumbandasje er Mepilex skumbandasje og Allevyn skumbandasje.
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3. a) Nyttige brosjyrer som kan anbefales diabetespasienter som tar for seg fotpleie  
 og sårbehandling er:

 - “Fotstell under ferie”
 - “Råd om fottøy”
 - “Pleie av diabetiske fotsår”
 - “Lav risiko for diabetisk fotsår”
 - “Moderat risiko for diabetisk fotsår”
 - “Høy risiko for diabetisk fotsår” 

 Disse brosjyrene kan lastes ned i PDF-format fra Helsedirektoratets hjemmesider:
 https://www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/informasjon-og-rad-om-diabetes-fotpleie-og-sar 
 behandling#last-ned-brosjyrer-pdf.


