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PM – Diabetesfotsår och kärlkirurgisk konsultation
Bakgrund
Fotsår hos diabetiker är ett allvarligt tillstånd där risk för amputation föreligger om
såret inte behandlas korrekt. Behandlingen består av ett multidisciplinärt
omhändertagande där ställningstagande till behov av revaskularisering är en viktig
komponent. Tillgången till kärlkirurgi är mycket begränsad och måste användas
optimalt.
Riktlinjerna nedan syftar till att alla patienter som behöver kärlkirurgi skall
åtgärdas i rätt tid, samtidigt som den kärlkirurgiska kapaciteten inte ska användas
för att bedöma patienter som sannolikt ej kommer att bli föremål för intervention.
Ställningstagande till kontakt med kärlkirurg skall ske:
Vid snabb försämring av sårstatus:
 Muntlig kontakt med kärlkirurg. Vid mycket hotande bild kontakt redan
före kärlutredningen (se nedan). Kärlkirurgen kontaktas via växeln – sök
”Kärlkirurgjouren på Mälarsjukhuset Eskilstuna”.
 Inläggning på vida indikationer med infektionsbehandling, eventuell
sårrevidering och optimering metabolt inför eventuell operation.
 Om patienten ej är kärlutredd nyligen - beställ akut tåtryck vid
inläggningen.
 Ta gärna foto på såret och lägg in i PACS.
Vid utebliven sårläkning: förutsatt att patienten förväntas klara och önskar en
kärlintervention
 Kontakt med kärlkirurg ska föregås av kontakt med inom området
kompetent invärtesmedicinare, ortoped eller kirurg. I många fall kommer
patienten att först undersökas på den lokala Diabetesfotsårsmottagningen
och därifrån remitteras till kärlkirurg
 Kärlkirurgen kontaktas via växeln - sök ”Kärlkirurgjouren på
Mälarsjukhuset Eskilstuna”
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Utredningsgång
Palpation av pulsar bilateralt. Framför allt i a. femoralis men också a. poplitea och
fotartärer.
Tåtrycksmätning
Under ”önskad undersökning” i remissen till Klin Fys lab anges ”Tåtrycksmätning
diabetiker, tacksam hög prioritering”.
Bedömning:
Vid goda pulsar ned på fotryggsnivå och tåtryck med god marginal (>60 mmHg)
över gränsen för kritisk ischemi (<30 mmHg) behöver kontakt ej tas med
kärlkirurg. Om utebliven sårläkning under ytterligare lång tid trots optimala
sårläkningsförhållanden i övrigt, kan en muntlig kontakt tas med kärlkirurgjouren
för diskussion.
Vid kritisk ischemi (<30 mmHg) tas en muntlig kontakt med Kärlkirurgjouren på
Mälarsjukhuset och därefter skrivs remissen. Den muntliga kontakten ska
dokumenteras av bägge inblandade läkare. Remissen skall innehålla dessa
uppgifter:











Ange att patienten har diabetes mellitus
Metabol kontroll - senaste värden av HbA1c, kolesterol/LDL/HDL och
blodtryck
Såranamnes - Beskriv sårets lokalisation, storlek, utbredning och
utseende alternativt hänvisa till bilder i PACS om fotodokumentation
finns. Potentiell orsak till såret?
Eventuell rökning
Övriga sjukdomar
Aktuella läkemedel
Njurfunktion (kreatinin/eGFR)
Eventuella allergier
Status - beskriva (och negera) avvikande fynd hjärta, lungor, buk och
pulsar.

I övriga fall kan en muntlig kontakt tas med Kärlkirurgjouren på Mälarsjukhuset
Eskilstuna för diskussion, dock helst först efter bedömning på
Diabetesfotmottagningen på respektive sjukhus.
Denna syftar till att bedöma om patienten trots allt bör bli föremål för ytterligare
kärlutredning eller kärlkirurgisk bedömning. Den syftar också till att fastställa om
det föreligger förutsättningar för läkning, i syfte att undvika långdragen utsiktslös
behandling där en tidigare amputation kan vara en bättre lösning för patienten.
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