
Fothälsodagen 3 maj 2016
Årets tema är dels de olika cancerformer som kan 
uppstå i eller på själva foten dels de biverkningar 
på händer och fötter som kan bli en följd av cancer-
behandlingen. Här informerar vi om cancer och 
på följande uppslag kan du läsa om Hand- och fot-
syndrom (HFS).

Cancer och fötter
Fotterapeuten är en viktig medlem i hälsoteamet kring cancerpatienter. Cancer kan
påverka fötterna och vi fotterapeuter bör vara medvetna om symptomen. Läkaren är 
ansvarig för den medicinska behandlingen.

Hur känner vi igen tecken på cancer? 
Vi ska vara uppmärksamma på tecken som inte är van-
liga inom vårt arbetsfält: smärta, oregelbundna eller 
oväntade knutor/knölar, långsam läkning, frakturer och 
neuropati kan kräva ytterligare undersökning av läkare. 
Patientens kompletta sjukdomsbild kan ge svar. Cancer i 
fötter, ankel och underben kan te sig på många olika sätt, 
det är lika vanligt hos kvinnor som män och i alla åldrar.

Här är exempel på sådant vi ska vara vaksamma på
Vaskulärt, kärl
Tidiga tecken på Kaposis sarkom kan vara blå-lila för-
ändringar på huden som följer blodkärl och lymfkärl. 
Dessa förekommer oftast på benen men även på fötter-
na. Det är inte smärtsamt men kan orsaka besvärande 
ödem. Kaposis förknippas ofta med AIDS, men före-
kommer även hos patienter som blivit transplanterade 
eller har förändringar i immunsystemet.

Leukemi ökar produktionen av blodkroppar som 
kan ansamlas i lederna. Patienten haltar eller känner 
obehag i fötterna vid gång på grund av ledbesvär. Be-
svären kan kännas av och till.

Dermatologi, hud
Malignt melanom anses i stor utsträckning orsakas av 
UV-ljus, på grund av ett alltför intensivt solande. Fot-

terapeuter bör vara vaksamma på pigmentförändringar 
subungualt, under nageln, och på områden kring naglar-
na som kan påminna om paraonychia, inflammation i na-
gelfals eller nagelbädd, eller hematom, blåmärke. ”Fräk-
nar” dorsalt, på fotryggen, bör mätas och kollas upp.

Detta ABC är ett bra mantra vid hudförändringar

A asymmetri, ojämn form – den ena halvan är 
inte den andra lik

B border, gräns – oregelbunden, diffus, fläckvis
C color, färg – svart, brun, röd, vit, blå och 

ojämnt färgad, fläckig
D diameter – över 6 mm rekommenderas biopsi 

av läkare
E evolving, förändring – i färg, form, storlek, som 

kliar. 

Det finns ytterligare två vanligt förekommande typer 
av hudcancer på foten, basalcellscancer och skivepitelcan-
cer, vilka båda växer långsamt och har god behandlings-
prognos.

Muskulär
Leiomyosarkom är en sällsynt mjukdelscancer som upp-
står i de glatta musklerna som reser håren på fotryg-
gen. Dessa kan misstas för ganglion.
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Rhabdomyosarkom i musklerna är vanligast hos äldre 
barn eller tonåringar. Det kan yttra sig som en knöl 
som växer, den kan smärta, rodna och kan orsaka hälta 
på grund av smärta vid gång. Det är viktigt att kunna 
skilja på detta och idrottsskador eller andra trauman.

Ortopedi
Det vanligaste symptomet på skelettcancer i foten är 
smärta. Patienten har problem med skorna, skador eller 
stressfrakturer på grund av försvagat skelett.

Osteosarkom förekommer i mellanfoten eller hä-
len och är vanligast i åldrarna 20–50 år. Symptomen 
är smärta och svullnad och kan misstas för vanligare 
åkommor, men blir inte bättre av konventionella be-
handlingar.

Ewings sarkom kan förekomma i fotens alla ben, ger 
svullnad och smärta och kan förväxlas med infektion. 
Vanligast hos unga under 20 år. 

Skicka kunden/patienten till läkare
Så fort en fotterapeut upptäcker något ovanligt ska pa-
tienten skickas till läkare. Fotterapeutens information 
ska sättas samman till en större helhet. Behandling som 

krävs kan till exempel vara cellgiftsbehandling, opera-
tion, hudtransplantation och strålning. 

Vi är skyldiga våra patienter att vara ”hälsosamt miss-
tänksamma” och att notera förändringar för patientens 
bästa och för optimala behandlingsresultat.

Text: Sylvia Virbulis, podiater, USA
Summering och översättning: Stella Tommos



Hand- och fotsyndrom (HFS) 

Att få rätt information vid rätt tidpunkt kan 
påverka både livskvalitet och behandlingsmöj-
ligheter för patienten. 

Att till exempel få mer kunskap om själva behand-
lingen, att vissa biverkningar kommer att försvinna efter 
avslutad behandling, att andra kan vara bestående och 
att en del mediciner känns mest de första sex veckorna 
medan andra känns först efter 2–3 månader, är väsentligt 
för den enskilde patienten att känna till.

Cancerbehandlingen påverkar nybildningen av hud 
och kapillärer, även nerverna påverkas och biverkning-
arna kan bli smärtsamma.

Några biverkningar som kan drabba fötterna
Milda till måttliga biverkningar av cancerbehandling 
yttrar sig framförallt på belastningsytorna och kan ge:
• hyperkeratos
• rodnad i huden
• svullnad och ömhet (svullnaden kan orsaka nagel-

trång)
• blåsor
• värk i fotsulorna – en brännande eller pirrande känsla
• ömhet, huden känns ”trång”
• callositeter.

Svåra biverkningar:
• hudsprickor
• flagande hud 
• fnasig hud
• glasartad, skör hud
• blåsor och sår
• stark smärta
• svårigheter att gå.

Försämring av nagelbädd och nagelplatta:
• nagelavlossning proximalt och/eller distalt
• nageln skivar sig distalt
• pigmentförändringar
• Beaus linjer (tvärlinjer)
• Paronychia (inflammation runt nageln)
• Granuloma pyogenic (granulom smittad med 
 varbildande mikroorganism), svullnad 
 framför allt på hallux som kan ge nageltrång.

Neuropati 
kan ge dålig känsel och dålig balans. Patienten kan 
även bli extra känslig och öm och då kan till exempel 
även en liten liktorn vara mycket smärtsam.

En patient som fått cancerbehandling 
kan som en följdeffekt få besvär både på 
händer och fötter men det är inte alltid 
patienten känner sig tillräckligt informerad 
om dessa eventuella biverkningar. En väl 
fungerande vårdgivargrupp som ger bra 
stöd och omvårdnad är därför ytterst 
viktig för varje patient. 
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Tips för att lindra besvär
• Undvik varmt vatten direkt på huden
• duscha/bada svalt
• klappa försiktigt med handduken när du torkar huden
• svalka fötterna under rinnande kallt vatten, med en 

kall, blöt handduk eller linda in is i en handduk. 
 (Isen ska inte komma i direktkontakt med huden.)
 Svalkningen bör ske 15–20 minuter per gång.
• undvik värme från till exempel sol och bastu
• undvik aktiviteter som orsakar friktion av huden, 
 som jogging, jymping eller racketsporter
• undvik kontakt med kemikalier, tvätt- och städ-

medel, ha tunna bomullshandskar närmast huden 
vid användning av gummihandskar

• smörj försiktigt in huden med kräm, gnugga inte 
• ha rymliga, välventilerade skor
• gå inte barfota, ha tjocka strumpor eller tofflor istället
• besök en podiater/fotterapeut för fotvård.

När patienten kommer till fotterapeuten
Börja med att göra en fotstatus, det vill säga kontrollera 
cirkulation och känsel. Många gånger är cancerpatien-
ten extra smärtkänslig och därför är det viktigt med bra 
avlastning och fotbäddar vid behov.

Själva behandlingen av nagelproblem (som nagel-
avlossning och nageltrång) och hudproblem (exempel-
vis liktornar och förhårdnader) skiljer sig inte nämn-
värt från vanlig behandling men extra försiktighet bör 
iakttagas på grund av den lägre smärttröskeln. Medici-
neringen gör att patienten har nedsatt immunförsvar 
som i sin tur leder till extra infektionskänslighet. 

Kom ihåg att informera vårdpersonalen som be-
handlar patientens cancer om att biverkningarna i föt-
terna kan vara smärtsamma och att fotvård, avlastning 
och fotbäddar kan lindra problemen. 

                                                                                  
Text: Paula Goldea/IE

Källor:
1. Dr. Vincent Sibaud: Cancer treatment podiatric toxicities
2. http://www.cancer.net/navigating-cancer-care/side-effects/hand-foot-syndrome-or-palmar-plantar-erythrodysesthesia





På karolinska universitetssjukhuset i Solna träf-
far vi fotterapeuten Lena Honkanen. Hon be-
driver medicinsk fotsjukvård och merparten av 

patienterna kommer med remiss från exempelvis Radi-
umhemmet, Endokrin, Hud, Reumatologen och vård-
centraler. Lena tar även emot privata patienter. Två 
dagar i veckan arbetar Amir Saipoor, podiater, som un-
derleverantör, hos Lena.

Från undersköterska till egen fotvårdsmottagning
Lena började som undersköterska på kvinnokliniken på 
KS 1982 och år 2000 utbildade hon sig till medicinsk 
fotterapeut på Axelsons. Hon fortsatte sin anställning 
men fotvård för personalen lades till arbetsuppgifterna.

– På den tiden fick personalen medicinsk fotvård som 
friskvård (!) det var så det hela började, berättar Lena. 

Fyra år senare startade hon eget och idag har hon re-
missavtal med Stockholms läns landsting för fotsjukvård.

Patienterna behöver mer kunskap
– Hand- och fotsyndrom, även kallad Palmoplantar ery-
trodysestesi syndrom, är en bieffekt av vissa typer av 
cytostatikabehandling. Många patienter med dessa pro-
blem kommer egentligen lite väl sent – om de kommit 
tidigare hade de sluppit en hel del besvär och smärta. 
Patienterna är sällan förberedda på vilka biverkningar 
som kan uppstå. Det är inte alltid så lätt att ta till sig 
ännu mer information när man har fått ett besked om 
en allvarlig cancersjukdom. Jag lade märke till detta och 
bestämde mig för att göra en broschyr om HFS och råd 
och tips för patienter.

Pro memoria om HFS
– För att få broschyren granskad kontaktade jag Radium-
hemmet och träffade Susanne Carlson Bennet, specia-
listsjuksköterska. Hon blev intresserad, eftersom det inte 
fanns någon skriven information om HFS, och ville ut-
arbeta en PM om biverkningarna utifrån mitt material.

Nu har en evidensgrupp bildats där bland andra Su-
sanne, Lena och sjuksköterskeprofessor Yvonne Weng-
ström ingår, och när arbetet är klart kommer det att fin-
nas bra riktlinjer för fotsjukvården att stödja sig på när 
den möter patienter med dessa problem. HFS är inte 
något nytt, man har länge känt till biverkningarna i vår-
den. Det nya är att gruppen ska kartlägga besvären och 
rekommendera hur de kan åtgärdas och i fortsättningen 
kommer alla att kunna förmedla samma information.

Vem tar hand om händerna?
Påverkan är störst på fötterna men även händerna kan 
ta skada av cytostatikabehandlingen. 

– De problem som jag ofta ser på händerna är nagel-
trång, hyperkeratoser under naglarna, nagellossning och 
nagelbandsinfektioner. Medicinska handvårdare finns ju 
inte som yrkesgrupp… men med vårt landstingsavtal är 
det möjligt att genom IVÄ* få en betalningsförbindelse 
så att vi även kan arbeta med biverkningar på händerna. 
Man kan förstås inte kräva att fotsjukvården tar patienter 
med handproblem, det måste vara upp till var och en, 
men patienterna behöver upplysas om att möjlighet till 
hjälp finns, för den som har svåra biverkningar.

Ute och informerar
Lena berättar att hon några dagar senare ska föreläsa på 
LUCD i Huddinge om HFS för fotsjukvårdare med re-
missavtal i Stockholms län. 

– Att vi i god tid kan hjälpa patienter med biverk-
ningarna, lindra symptomen och öka livskvalitén kom-
mer både landstinget och de drabbade att vinna på.         
                    

Vi är bara i början...
säger Lena Honkanen om arbetet 
med Hand- och fotsyndromet
Intervju: Ingse Ellesson & Mikael Wahlberg 
Foto: Lena Honkanen
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*Individuella vårdärenden
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