
Hvad er fodsundhed
Det er ofte en rigtig god oplevelse at betragte små børn gå på opdagelse 
i omgivelserne og ikke mindst i deres egen krop. Her er Mikkel præcis 
et halvt år gået på opdagelse i kroppens fjerneste ende - med munden 
som sanseorgan. Han ved endnu ikke, hvad fødderne er for ”tingester” 
eller hvad de skal bruges til. Men et halvt år senere ved han det. Og så 
går han på oplevelser ude i den store verden. Og når han har fået sik-
kerhed nok i at stå og gå, foregår det de næste perioder i løb. Små børn 
går ikke hen og henter et stykke legetøj – nej al gang foregår i løb.   

Formand og ansvarshavende redaktør: Bent R. Nielsen. Tlf. 3393 2240.
E-mail: bent.r.nielsen@gmail.com 

   
Godt nytår  

Foreningen for Fodsundheds bestyrelse vil gerne her benytte lejligheden 
til at ønske foreningens medlemmer et rigtig godt nyt år 2011. Ønsket 
går også på, at der kan komme lidt mere gang i debatten om værdien af 
sunde fødder og de glæder og muligheder, som sunde fødder = fodsund-
hed, kan give den enkelte. 
Som nævnt nedenfor lægger Foreningen for Fodsundhed ud med et af-
tenmøde i januar om fodsundhed. I foråret vil vi markere foreningens 25 
års jubilæum, men herom på et senere tidspunkt. Bestyrelsen håber, at 
medlemmerne vil møde op for både at høre om nogle aspekter af fods-
undhed og bidrage til aftenens debatpunkt.
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Indmeldelse i foreningen samt bestilling af informationsmateriale 
kan ske via foreningens hjemmeside www.fodsundhed.dk eller hos 
kassereren Inge Buhelt, Kabbelejevej 27 B, 2700 Brønshøj,
tlf: 3860 6580 eller på e-mail inge@buhelt.dk 
Medlemmerne bedes melde adresseforandringer, e-mail-adresse 
og telefon-nr. mv. til Inge Buhelt

Møde om fodsundhed
Sted: Gentofte Hospital, Store auditorium

Tid: Torsdag den 27. januar 2011 kl. 17 – 20.30
Der vil blive serveret et let traktement i pausen 

PROGRAM
Velkomst og indledning

Dr.med, Finn Bojsen Møller: Det specielle ved foden?
Lektor Dorte Frellsen: Fødder, bevægelse og livskvalitet
Overlæge Poul Einar Jensen: Kirurgisk behandling af forfodslidelser
Ledende fodterapeut Bent R. Nielsen: Fodproblemer, og hvad så?

Pause med et let traktement
Spørgsmål og diskussion: Debat om fodlidelser og fodsundhed

TILMELDING: Mødet er gratis, også for gæster, men tilmelding med 
navne og telefonnumre er nødvendig. Også gerne E-mail-adresse.
Tilmelding sker på www.fodsundhed.dk . Benyt rubrikken ”spørgs-
mål til foreningen” eller på tlf. 3393 2240

http://www.fodsundhed.dk/
mailto:bent.r.nielsen@gmail.com
mailto:inge@buhelt.dk
http://www.fodsundhed.dk/


Diabetesfoden
Den kræver opmærksomhed.

Poul Einar Jensen, overlæge ortopædkirurgisk afdeling, Herlev Hospi-
tal

Foden er opbygget i en kompleks struktur af 26 knogler, der indbyrdes 
er tilpasset i form og størrelse og forbundet med stærke ledbånd for at 
sikre fodens længde- og tværbuer. Fedtvævet i fodsålen er opdelt af bin-
devæv, som giver fedtvævet en elasticitet, der kan opfange og fordele 
trykket i fodsålen. 

Antallet af diabetespatienter er forøget betydeligt gennem de seneste år-
tier bl.a. som følge af livsstilsændringer i befolkningerne. Især overvægt 
spiller en betydelig rolle i dette billede. 
Undersøgelser tyder på at ca. 5 % af patienterne med diabetes lider af 
fodsår. Ca. 1/3 af diabetikerne vil efter 10 år have udviklet nedsat til næ-
sten ophævet følesans bl.a. i fødderne. Huden i fødderne ændrer karakter 
med tendens til udtørring og sprækkedannelse og udsættes derved for, at 
der opstår fodsår.

                                                                       

Diabetikeren bør være meget opmærksom på sin fod og dagligt undersø-
ge foden for tegn på forandringer i fodsålen. Der opstår ofte som det før-
ste en fortykkelse af huden på de steder i foden, der er udsat for et unor-
malt stort tryk. Trykket opstår bl.a. som følge af, at fodrodsskelettet har 
ændret form eller ved tryk fra for stramme og hårde sko. Tryksåret viser 
sig i første fase ved en lokaliseret ømhed i fodsålen og let rødmen. Des-
uden skal man være opmærksom på forandringer af følesansen i foden 
og evt. nedsat blodforsyning. Opstår den type af forandringer bør man 
kontakte sin læge for en nærmere undersøgelse. Lægen kan derpå henvi-
se til behandling hos en fodterapeut.
Diabetikeren bør anvende rummelige fodformede sko, som ikke trykker 
på foden og er ca. 7-8 mm længere end foden.  

Fodsår hos en diabetiker bør behandles i et tæt samarbejde mellem læge, 
fodterapeut, sårsygeplejerske og bandagist. Det er vigtigt, at man tidligt 
undersøges for kredsløbsforandringer og forandringer i fodens knogler. 
Et ubehandlet fodsår kan medføre så svære infektioner i fodsålen og 
knoglerne, at det kan ende med amputation. På grund den nedsatte fø-
lesans, der ofte udvikles i diabetikerens fødder, er smerterne ofte meget 
svage, men infektionen udvikler sig meget hurtigt. Svære infektioner 
kræver derfor akut kirurgisk behandling.

Den nedsatte følesans og ændrede blodcirkulation i den diabetiske fod, 
medfører afkalkning af fodens knogler, hvorved der kan opstå knogle-
brud, som oftest spontant. Ubehandlet fører det til sammenfald af fodens 
skelet og udvikling af den såkaldte charcotfod. De tidlige symptomer er 
rødme, ømhed og varme i foden. Hudtemperaturen kan være op til 3 
grader varmere end på den raske fod. Ubehandlet fører det til sammen-
synkning af foden, som bliver øm, bred og flad. Knogleprominenserne i 

Diabetisk fodsår før og efter 
kirurgi.
Resten af foden blev bevaret



foden øger trykket på huden i fodsålen med stærkt øget risiko for udvik-
ling af fodsår, der er meget besværlige at få til at hele og ofte kræver 
kirurgisk behandling. 
Behandlingen er umiddelbar aflastning af foden i en bandage samt kryk-
kestokke. Aflastningen kan være nødvendig i op til ½ år. Ved tidlig ef-
fektiv aflastning kan man reducere risikoen for udvikling af fodsår og 
amputation til ca. 1/5 i forhold til ubehandlede tilfælde.

Værn om din fod. Giv den plads. Du får den kun en gang.


