
 

Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst den 18 december 2012. SBU:s Upplysningstjänst 
svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, 
varför resultaten av litteratursökningen kan vara ofullständiga. Kvaliteten på ingående studier 
har inte bedömts. Detta svar har tagits fram av SBU:s kansli och har inte granskats av SBU:s råd 
eller nämnd. 
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Grundläggande fotvård vid 
ledgångsreumatism, psoriasis eller iktyos 
Problem med fötterna kan utgöra ett handikapp och hos vissa patientgrupper finns 
ett stort behov av regelbunden grundläggande fotvård såsom nagelvård och 
borttagande av förhårdnader. Det råder dock osäkerhet kring hur effektiv denna vård 
är för att förhindra smärta och lidande för patienter med reumatoid artrit 
(RA/ledgångsreumatism), psoriasis eller iktyos (hudsjukdom).  
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Sammanfattning 
Upplysningstjänsten har identifierat en observationsstudie som utvärderar effekt av 
grundläggande fotvård hos patienter med ledgångsreumatism. Observationsstudien 
återfanns i två systematiska översikter. Förutom de systematiska översikterna har vi 
identifierat två riktlinjer för grundläggande fotvård hos patienter med 
ledgångsreumatism. Vi har inte funnit motsvarande artiklar för psoriasis eller iktyos. 

Få artiklar har publicerats i vilka effekt av grundläggande fotvård har utvärderats. 
Dock har grundläggande fotvård ofta använts som kontroll till andra undersökta 
vårdåtgärder för fötter. 

Sammanfattningsvis kommer författarna, både till de systematiska översikterna och 
för riktlinjerna, fram till att det saknas studier för att kunna dra några slutsatser om 
effektiviteten av borttagande av förhårdnader från fotsulan vid ledgångsreumatism.  

  

Fråga: 
”Kan grundläggande fotvård vara effektiv för att förhindra 
smärta och lidande för patienter med ledgångsreumatism, 
psoriasis eller iktyos?” 



 

Svar från SBU:s Upplysningstjänst  
den 15 januari 2013 

 

 

2 / 7 

 

Bakgrund 
Problem med fötterna kan vara ett stort handikapp och för diabetespatienter har det 
utförts många studier på åtgärder mot fotproblem [1]. Dock kan flera andra 
patientgrupper vara i behov av fotvård. Exempelvis kan förhårdnader bli mycket 
smärtsamma och göra dagliga aktiviteter svåra att utföra med nedsatt arbetsförmåga 
och negativ psykosocial påverkan som följd [2]. Förhårdnader kan uppstå av många 
orsaker och grundläggande fotvård såsom nagelvård och behandling av 
fotförhårdnader kan vara till hjälp.  

Reumatoid artrit (RA) kallas även ledgångsreumatism och är en kronisk inflammation 
som kan leda till stora skador på leder samt funktionsnedsättning. Flertalet patienter 
med RA får också problem med leder i fötterna. RA behandlas framförallt genom 
symtomlindring men också med sjukdomspåverkande behandling med t ex 
metotrexat eller biologiska läkemedel. Trots att behandlingen under senare år har 
förbättrats så fortsätter patienterna att lida av smärta i leder och fötter. RA- 
patienternas behov är ofta komplexa och det är lätt att glömma bort fotproblemen 
[2]. 

Psoriasis är en sjukdom som ger röda hudfläckar som fjällar och orsakas av en 
inflammation i de övre hudlagren. Lindriga former av psoriasis behandlas med varma 
bad, salva eller kräm. Vid måttliga till svåra besvär behöver man regelbunden 
behandling, till exempel med receptbelagda krämer eller ljusbehandling [3,4]. 
Psoriasis kan påverka fötterna och på Psoriasisföreningen i Stockholms hemsida kan 
man få råd om hur fötterna ska skötas [5]. 

Iktyos är en sammanfattande term för flera mer eller mindre sällsynta ärftliga 
hudsjukdomar som kännetecknas av torr, sträv, tjock, fjällig och ibland blåsbärande 
hud på hela eller delar av kroppen. De flesta varianter av iktyos är mycket svåra. I 
Sverige föds det ca 2–4 barn per år med svår iktyos [6]. Hos en patient med svår 
iktyos drabbas fötterna av förhårdnader, förtjockade fotsulor, hälsprickor och/eller 
svampinfektioner [7]. 
 

Avgränsningar 
Vi har gjort sökningar (se avsnittet ”Litteratursökning”) i databaserna PubMed, 
CINAHL, Cochrane Library, DARE, NHS EED samt HTA-databaser. Förutom 
sökning i databaserna som omnämns ovan, söktes även olika HTA-organisationers 
databaser, samt andra svenska myndigheters hemsidor efter relevant litteratur. För att 
artikeln skulle inkluderas i svaret krävdes att författarna till artikeln undersökt 
effekten av nagelvård och/eller bottagande av förhårdnader. Upplysningstjänsten har 
begränsat sökningen till systematiska översikter eller HTA-rapporter publicerade på 
engelska eller nordiska språk i svaret.  
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Identifierade Studier 
Upplysningstjänstens litteratursökning har totalt genererat 1 266 träffar. Av dessa har 
12 artiklar bedömts som relevanta och lästs i fulltext. Vi har identifierat en 
observationsstudie som utvärderar effekt av grundläggande fotvård hos patienter 
med ledgångsreumatism. Observationsstudien återfanns i två systematiska översikter 
[8,9]. Förutom de systematiska översikterna har vi identifierat två riktlinjer för 
grundläggande fotvård hos patienter med ledgångsreumatism [10,11]. Vi har inte 
funnit några översikter i vilka dessa åtgärder undersöks hos patienter med psoriasis 
eller iktyos. De artiklar som inte ingår i svaret har exkluderats på grund av 
studiedesign (se avsnittet ”Avgränsningar”) eller för att de inte var relevanta för 
frågeställningen. 

Generellt har få artiklar publicerats där man utvärderat effekter av nagelvård och 
behandling av förhårdnader [1].  Dock används nagelvård och behandling av 
förhårdnader ofta som kontroll vid jämförelse med andra fotvårdsåtgärder. 

Systematiska översikter 
Farrow och medförfattare [8] publicerade 2005 (Tabell 1) en systematisk översikt i 
vilken det undersöks hur effektiva olika interventioner är för fotproblem hos 
patienter med ledgångsreumatism. I översikten ingår totalt 33 studier men endast i en 
observationsstudie rapporteras om borttagande av förhårdnader från fotsulan är 
effektivt och kan minska smärta, mätt med VAS (Visuell Analog Skala)1. I 
observationsstudien rapporterar författarna en effekt som avtog redan sju dagar efter 
behandlingens avslutande.  

Bowen och medförfattare [9] publicerade 2005 också en systematisk översikt i vilken 
det undersöks hur effektiva olika interventioner för fotproblem hos patienter med 
ledgångsreumatism är. I översikten ingår totalt 16 studier men endast i en (samma 
studie som i översikten ovan) utvärderas om borttagande av förhårdnader är effektivt 
och kan minska smärta. Författarna kommer fram till att det inte finns tillräckligt 
underlag för att kunna dra slutsatser om effekten av borttagande av förhårdnader.  

 Tabell 1. Systematiska översikter för patienter med ledgångsreumatism 

Inkluderande studier Population Utfallsmått 

Farrow (2005) USA [8] 

En observationsstudiea Reumatiker Smärta mätt med VAS 
 

Författarnas slutsatser: 
”Prospective observational studies suggest that forefoot arthroplasty and first 

                                                 
1 VAS : Visuell analog skala, är en skala med vilken man genom att peka på, eller skjuta en markör över, ett streck 
kan självuppskatta en upplevelse som t ex smärta 
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Inkluderande studier Population Utfallsmått 
metatarsophalangeal joint implants, but not plantar callous debridement, are effective” 

Bowen (2005) Storbritannien [9] 

En observationsstudiea Patienter med 
ledgångsreumatism 

Smärta mätt med VAS 

Författarnas slutsatser: 
”Opinions regarding callus debridement, on the other hand, remain inconclusive with 
treatment effects reported to last for up to seven days only and plantar forefoot pressures 
were reported to increase.” 

a = samma primärstudie; VAS = Visual Analog Scale – visuell analog skala 

Riktlinjer 
I riktlinjer från NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) från 
2009 skriver man att det inte finns evidens för borttagande av fotförhårdnader hos 
patienter med ledgångsreumatism [10]. Riktlinjerna baserar sig på en systematisk 
översikt av litteraturen. I riktlinjerna skriver författarna dock att andra åtgärder kan 
vara effektiva. Exempel på detta är extra djupa skor samt halvhårda sulor. Studierna 
som utvärderade dessa åtgärder var dock relativt korta. 

I riktlinjer för hantering av fotproblem i samband med RA, publicerade av North 
West Clinical Effectiveness Group från 2009, föreslår författarna att förhårdnader 
ska tas bort varsamt från fotsulan [11]. Om förhårdnader tas bort från fotsulan så bör 
tryckavlastande inläggssulor användas för att undvika att sår uppkommer. Fotsvamp 
ska undersökas och behandlas för att undvika senare problem med naglar.  

Projektgrupp 
Detta svar är sammanställt av Göran Bertilsson, Jessica Dagerhamn och Jan 
Liliemark vid SBU. 

Litteratursökning 
EMBASE & Medline via embase.com, 24 oktober 2012 

Basic foot care for rheumatoid arthritis, psoriasis or ichthyosis 

 Search terms Items found 

Population 

1.    'psoriasis'/exp OR psoriasis:ab,ti 50260 

2.     'rheumatic disease'/exp OR rheumatic:ab,ti 185645 

3.     'ichthyosis'/exp OR ichthyosis:ab,ti 6438 

Intervention 
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EMBASE & Medline via embase.com, 24 oktober 2012 
Basic foot care for rheumatoid arthritis, psoriasis or ichthyosis 

4.     'foot'/exp/mj OR foot:ab,ti OR feet:ab,ti 98 216 

5.  'podiatry'/exp/mj OR podiatry:ab,ti 1911 

6.   #4 OR #5 99601 

Combined sets 

7.  (#1 OR #3) AND 6 492 

8.  (#2 AND #4 AND #9) OR (#5 AND #2) 75 

Limits 

9.    'systematic review'/exp OR systemactic:ab,ti 55287 

Final #7OR #8 562 

 

Cochrane library via wiley 24 oktober 2012 
Basic foot care for rheumatoid arthritis, psoriasis or ichthyosis 

 Search terms Items found 

Population 

1.      MeSH descriptor: [Rheumatic Diseases] explode all trees 

   OR 

  rheumatic 

8660 

2.     MeSH descriptor: [Psoriasis] explode all trees 

   OR 

   psoriasis 

2968 

3.      MeSH descriptor: [Ichthyosis] explode all trees 

   OR 

   ichthyosis 

 

73 

Intervention 

4.     MeSH descriptor: [Foot] explode all trees 1033 

5.  foot 4671 

6.  MeSH descriptor: [Podiatry] explode all trees 25 

7.  Podiatry 166 

8.  #4 OR #5 OR 6 OR 7 5095 

Combined sets 

9.  #1 AND #8 271 

10.  #2 AND #8 56 
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Cochrane library via wiley 24 oktober 2012 
Basic foot care for rheumatoid arthritis, psoriasis or ichthyosis 

11.  #3 AND #8 6 

12.  #9 OR #10 OR #11 320 

Final  320 

 
CRD 25 oktober 2012 
Basic foot care for rheumatoid arthritis, psoriasis or ichthyosis 

 Search terms Items found 

Intervention:  

1.     MeSH DESCRIPTOR Foot EXPLODE ALL TREES 48 

2.  foot 388 

3.  podiatry 18 

4.  MeSH DESCRIPTOR Podiatry EXPLODE ALL TREES 6 

Final #1 OR #2 412 
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