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 FÖRORD

Några inledande ord 

Foten är ett stöd- och rörelseorgan, 
ett fundament som bär upp vår 
kropp. Obalans i grunden fortplan-
tas uppåt och skapar oharmoni i 
hela det kroppsliga systemet. Fotens 
normala funktion är ett mycket fint 
avvägt samspel mellan ben, leder och 
muskler. Om denna funktion störs 
av sjukdom, som orsakar smärtor, 
felställningar och deformiteter, 
medför detta även förslitningar på 
andra leder.

Många reumatiska sjukdomar 
påverkar fötternas leder, senor, sen-
skidor, ligament och slemsäckar samt 
även blodkärl och nerver på samma 
sätt som de på verkar handen. Föt-
ternas småleder engageras ofta tidigt 
och kan vara ett viktigt diagnostiskt 
tecken på en reumatisk sjukdom.

När det gäller vuxna reumatiker 
engageras fötterna hos hela 90-97 
procent medan fötterna hos barn- 
och ungdomsreumatiker engageras 
hos cirka 70 procent.

Med hänsyn till hur snabbt för-
ändringar och försämringar i foten 
kan ske är det viktigt att få nödvän-
diga mediciner kliniska kontroller, 
behandling som skyddar foten, 
hjälpmedelsbedömningar och trä-
ningsprogram med fokus på foten.

Kroppen kan liknas vid Lutande Tornet i Pisa. 
Foten är det fundament som bär upp vår 
kropp. Obalans i grunden fortplantar sig uppåt 
och påverkar hela kroppen. Foto: Gunilla 
Jägeblad.
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symtOm

Symtom i fotens leder
Symtomen i fotens leder är desamma 
som i kroppens övriga leder vid 
inflammatorisk ledsjukdom. Den 
inflammerade ledhinnan är svullen, 
tjock, blodrik och producerar en ökad 
mängd ledvätska. Leden är också 
svullen, varm, öm och smärtsam.

Vid olika stadier av sjukdomen 
engageras olika leder. Framfotens 
grundleder är till exempel mest 
engagerade i början av sjukdomen, 
57 procent, framförallt i stortåns 
grundled, den så kallade Hallux Val-
gus. Fotleden engageras också tidigt 
i sjukdomen, särskilt hos barn- och 
ungdomsreu ma tiker.

I mellanfoten ses ofta engagemang, 
utan att det för den skull alltid ger så 
stora symtom, men med röntgen har 
man funnit att mellanfoten påver-
kas hos 68 procent av de drabbade. 
Den vanligaste lokaliseringen är i 
språng- och båtbensleden, det vill 
säga på mellanfotens insida, vilket 
senare kan innebära att mellanfoten 
roterar inåt och sjunker ned. Det ger 
i sin tur upphov till så kallad valgise-
ring (leden vrider/böjer sig inåt och 
snedställs) av foten som i hög grad 
påverkar knän och höfter.
  Inflammationer i fotens leder 
orsakar smärta, som kan vara be last-
ningssmärta, men inte så sällan även 
vilovärk. Smärta i fötterna kan vara 
avgörande för om man kan klara sitt 
dagliga liv, sociala kontakter eller 
ett arbete. Smärta påverkar belast-
ning och gång och ger upphov till 

felställningar också i andra leder. 
Smärta hindrar ofta träning, som är 
en viktig del i den reumatologiska 
rehabiliteringen. Det är därför av 
stor betydelse att identifiera fot-
problem tidigt för att bevara fotens 
uppbyggnad, form och funktion och 
därmed möjligheten till oberoende 
och aktivitet.

Fotens uppbyggnad
Foten har 26 ben, två sesamben (litet 
ben som ligger inne i en sena) under 
stortåns grundled och ett 20-tal olika 
leder. Foten delas i tre avgränsade 
delar: bakfoten, mellanfoten och 
framfoten.

En mängd senor, muskler och 
ligament håller samman foten. En 
del av fotmuskulaturen har sitt ur-
sprung ovan underbenet och löper 
i långa, ledhinnebeklädda senskidor 
längs fotleden och fäster sedan inom 
foten (den yttre fotmuskulaturen). 
En annan del, den så kallade korta 
fotmuskulaturen, har både sitt ur-
sprung och fäste inom foten (den 
inre fotmuskulaturen).

Stötdämpande fettkuddar finns 
under hälen, fotens yttre rand och 
tårnas grundleder på de så kallade 
belastningsytorna. Fettet ligger i 
bindvävsrum, som i genomskärning 
liknar en bivaxkaka, och ger en myc-
ket god, stötdämpande effekt.

Fotens hud skiljer sig åt i strukturen 
från fotsulan till fotryggen. Huden 
på fotsulan har en tjockare struktur 
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för att tåla belastning och friktion. 
Därför blir det också tjockare ärr-
bildningar på fotsulan om man ska-
dar sig eller efter operativa ingrepp.

Deformiteter på den 
reu  matiska foten

Bakfoten
Fotled: Språngbensleden ligger 
där underbenet förenas med foten. 
En tredjedel av alla personer med 
svår reumatoid artrit (RA) angrips 
någon gång under sjukdomsförlop-
pet just i denna led. Symtomen är 
smärta, inskränkt rörlighet, som så 
småningom leder till felställningar. 
Den undre språngleden är som regel 
också engagerad, vilket ger upphov 
till en intensiv belastningssmärta och 
svullnad i fotleden.

Plattfot: Den nedsjunkna foten 
med utflackat längsgående valv är 
den vanligaste reumatiska felställ-
ningen, vilken också starkt påverkar 
foten och framförallt gångavveck-
lingen. De senor, som kommer från 
underbenet  (yttre fotmuskulaturen) 
passerar fotleden och fäster i fram-
foten, blir då engagerade på ett eller 
annat sätt med inflammationer och 

Foten har 26 ben, två sesamben under stortåns grundled och ett 20-tal olika leder.

kan till och med trasas sönder och 
på så sätt försvagas. Det bidrar till 
felställningar i foten bland annat så 
kallad valgisering, där man i princip 
går på den inre fotranden.

Nedre hälsporre (plantarfacseit): 
Inflammation i muskelfästet på häl-
benet av fotsulans solfjäderformade 
muskelplatta är vanligt förekomman-
de. Inflammationen ger en intensiv 
smärta vid belastning, värst efter 
vila. Det klassiska är morgonsmärtan 
som är oerhört intensiv och sedan 
förbättras efter en stunds belastning. 
Tryckömhet och ibland även svull-
nad kan kännas vid hälens mitt med 
dragning mot den inre randen. 

Övre hälsporre: Inflammation i 
hälsenans fäste mitt bak på hälen 
och lokal inflammation av slem-
säcken (achillesbursit) ovanför detta 
fäste kan ge upphov till omfattande 
svullnad, som breder ut sig fram mot 
fotknölarna.

Inflammation i slemsäcken under 
hälen (calcaneusbursit): Uppträder 
ofta med en magnifik svullnad 
mitt under hälen som sedan fort-
plantas spetsformigt bakåt på ett 
mycket karakteristiskt vis. Inte så 
sällan förväxlas detta och kallas för 
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symtOm

Framfotsbesvär 
dominerar i den 
reumatiska foten och 
ger upphov till många 
svårigheter med 
gången för personer 
med reumatisk 
sjukdom. Foto: Bild & 
Media, kärnsjukhuset 
Skövde

matiska foten och ger upphov till den 
för personer med reumatisk sjukdom 
så typiska hälgången.

Framfotsobalans: Där de långa 
mellanfotsbenen förenas med tårnas 
ben finns det så kallade framfots-
valvet eller ”tåbågen”. Stortåns och 
lilltåns grundleder utgör de lägsta 
punkterna. Vid inflammation i des-
sa leder eller dess omgivning förblir 
inte valvets eller bågens form längre 
jämn. En del ledhuvuden förskjuts 
ur sitt rätta läge och trycks ned mot 
underlaget. Därmed är den inbördes 
ordningen störd. Vid gång belastas 
dessa framskjutande ledhuvuden 
mer än normalt och i kombination 
med inflammationen orsakar detta 
intensiv smärta.

Kroppen försvarar sig genom att 
bygga upp förhårdnader som skydd, 
men dessa blir ofta mycket tjocka 
och hårda och orsakar i sig tryck 
och smärta. Det ger också upphov 
till sårrisk över dessa ledhuvuden. 
Fotsår, och dessutom över en led, 

hälsporre. Inflammationen ger inte 
alltid upphov till så mycket smärta 
men är naturligtvis obehaglig att 
trampa på.

Mellanfoten
Mellanfotens leder är inte enga-
gerade i samma utsträckning som 
bakfotens och framfotens leder. Man 
har heller inte kunnat finna när i 
sjukdomen det  är vanligt eller vilka 
leder som angrips mest förutom den 
så kallade båtbensleden på mellan-
fotens insida, där ledengagemang är 
mycket vanligt. Genom röntgen har 
man kunnat konstatera väsentligt 
större påverkan i mellanfoten än vad 
den kliniska undersökningen visar.

Vid mellanfotsengagemang är det 
typiskt att smärtan ökar vid använ-
dandet av mjuka skor och fjädrande 
inlägg. Ofta syns också en påtaglig 
svullnad av aktuell led.

Framfoten
Framfotsbesvär dominerar i den reu-
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utgör stor risk för djupa infektioner, 
vilket i sig är allvarligt. Om patienten 
dessutom skulle ha någon protes till 
exempel i höft eller knä är det extra 
viktigt med snabbt omhändertagande 
och bekämpning av infektionen. Det 
är därför av största vikt att förebygga 
sårbehandling genom att tidigt av-
lasta och behandla för att undvika 
onödigt lidande.

Hallux Valgus: Stortån vrids utåt 
och lägger sig över eller under den 
andra tån. Fotartros drabbar särskilt 
stortåns grundled som blir snedställd 
och stel (hallux valgus/tå artros). 
Deformiteten ger smärta så länge 
inflammationen pågår, men även 
sedan den klingat av. Detta beror på 
att stortåleden och hela framfoten 
blir bredare, vilket i sin tur medför 
både kosmetiska problem och sko-
problem.

Hammartå: Framfotsobalans, där 
både sträcksenor och böjsenor är in-
volverade, gör att tårnas ben förskjuts 

och får ett annat läge. Det första 
tåbenet reser sig ofta upp medan det 
andra böjer sig. Det brukar kallas för 
hammartå. Böjer sig även det tredje 
tåbenet kallas det för klotå.

Tårna blir på detta sätt upphissade 
och har inte alls eller bara delvis 
kontakt med underlaget, vilket är 
en viktig del i stegavvecklingen. När 
denna fas saknas blir gången ostabil 
och utan riktig kraft. 

Dessutom utsätts de upphissade 
tårna för mycket skav och tryck från 
skor som inte alls är utformade på 
det sättet. Här blir det också förhård-
nader, liktornar och sår samt smärta 
som följd. Dessa fötter fungerar 
bäst i sandaler utan tåkappa, vilket 
är svårt i vårt klimat. I bästa fall kan 
ett tidigt omhändertagande förhind-
ra eller fördröja denna utveckling 
men ofta blir det kirurgi som räddar 
situationen om skofrågan blir omöj-
lig att lösa.             

Spretfot: Spretfot beror delvis på 
destruktion av fotens ligament och/
eller som en följd av inflammation i 
framfoten, eventuellt i kombination 
med mellanfotsengagemang. Musk-
ler och ligament blir oelastiska och 
försvagas liksom övrig vävnad. Foten 
flyter ut som en solfjäder och saknar 
stabilitet. Detta skapar mycket trött-
hetskänsla i foten och gör att det blir 
problem med gångavveckling och att 
hitta lämpliga skor (det finns få skor 
som är smala i hälkappan och breda 
framtill).

Hallux Valgus drabbar stortåns grundled och ger 
smärta så länge inflammationen pågår men även 
efter att den har gett med sig. Foto: Bild & Media, 
kärnsjukhuset, Skövde
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symtOm

Deviation: Deviation innebär en 
snedvridning av tårna, främst orsakat 
av seninflammation. Det medför att 
dessa tår drar snett utåt eller inåt 
vilket framför allt ger kraftnedsätt-
ning och en viss felvinkel i stegav-
vecklingen. Dessutom ger det ofta 
upphov till skav mellan tårna och att 
naglar skaver på mellanliggande tå.

Fettkuddar: På fotsulan har vi 
stötdämpande och tryckavlastande 
fettkuddar över främre trampdynan, 
yttre fotranden och hälen. Dessa har 
vid bland annat reumatoid artrit en 
tendens att tillbakabildas och bli 
tunna och nästan helt elimineras eller 
förflytta sig. Man blir då väldigt öm-
fotad och det känns nästan som att 
gå direkt på benutskotten. Fettkud-
darna och dess speciella strukturer 
kan inte återbildas.  Stötdämpade 
inlägg och skor blir extra viktigt och 
är en förutsättning för förflyttning.

Huden: Hudens beskaffenhet är 
mycket individuell men kan också 

påverkas av sjukdom 
och medicinering. 
Generellt är det van-
ligt med kallfuktig 
hud på fötterna vid 
RA. Det känns obe-
hagligt och ger inte 
så sällan upphov till 
fotsvamp framförallt 
mellan tårna. Kom-
binationen mellan 
felställningar och tät-
het skapar en idealisk 
miljö som är mörk 
och fuktig och där 

framförallt jästsvampar trivs. Det 
kan också vara svårt att hålla rent och 

torrt i tåmellanrummen, när tårna 
ligger tätt och över varann samt att 
många har svårt att nå, att se och 
att hantera tvål och tvättsvamp eller 
borste.

Svampen har en karaktäristisk lukt 
och visar sig vanligen mellan fjärde 
och femte tån och gör att huden 
blir vit och flagnar. Denna typ av 
svamp är godartad och kan i regel 
behandlas med receptfria preparat 
från apoteket

Naglar: Strukturförändringar i 
nagelplattan som visar sig som längs-
gående pärlliknande ränder på fram-
förallt stortånaglar och tumnaglar. 
Dessa strukturer kan bara ses i mik-
roskåp men är tydliga vid RA.

Nageltrång är vanligt hos personer 
med reumatisk sjukdom och då mest 
förekommande på stortån men även 
småtårna kan drabbas. Detta har två 
huvudorsaker. Nageln blir mycket 
hård eftersom collagenet påverkas. 
Den minskade kraften i framfoten 
gör att tåtopparna inte pressas så 
hårt mot underlaget i stegavveck-
lingsfasen och nagelbädden får 
därmed en sämre genomblödning 
vilket deformerar både nagelbädd 
och nagelplattan.

Naglarna behöver den press de får 
mot underlaget vid normal gång, 
i annat fall blir de deformerade. 
Dessutom kan de tunna blodkärlen 
kring naglarna angripas och det kan 
ge upphov till inflammation och 
sårbildning i nagelfalsarna. 

Naglarna får ofta en mycket hård 
struktur. Nageltrång behandlas i 
första hand utan kirurgiska ingrepp. 
Det finns flera olika behandlings-

Den dagliga fothygienen 
är A och O för att hålla 
huden hel och frisk. Är 
huden fuktig behöver 
man inte smörja utan 
kanske pudra i stället. 
Är den torr måste den 
smörjas minst en gång 
om dagen med mjukgö-
rande kräm.
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metoder. Samtliga innebär, att man 
försöker korrigera nagelns växtsätt 
genom att lyfta upp den i kanterna.

Nagelsvamp drabbar reumatiker 
såväl som alla andra men det är 
vanligare med andra nagelskador till 
exempel tryckorsakade skador. Alla 
nagelförändringar är inte svampan-
grepp även om de kan vara svåra att 
särskilja. Lokal svampbehandling 
har sällan effekt och behandling med 
tabletter ska aldrig sättas in utan att 
odling gjorts. 

Kärl: I vissa fall kan de tunna blod-
kärlen i huden inflammeras så att det 
bildas sår. Detta hör till undantagen, 
men när de inträffar är det främst 
fingrar, tår och underben som drab-
bas. Såren kan bli djupa och smärt-
samma. Det är viktigt med intensiv 
inflammationsdämpande behandling 
och professionell sårbehandling.

Nedsatt blodcirkulation är inte 
överrepresenterad i denna grupp 
men förekommer naturligtvis även 
här. Cirkulationsmätning bör utföras 
vid besvär från benen som inkluderar 
både belastningssmärta och vilovärk. 
Detta kan lätt glömmas bort efter-
som sjukdomen sammankopplas med 
så mycket värk och smärta ändå.

Nerver: Fotens perifera nerver kan 
påverkas i samband med RA. Vid 
känseltester finner man inte så sällan 
en nedsatt känsel som beskrivs som 
kuddkänsla eller delvis avsaknad av 
känseln i vissa tår.  Det är inte helt 
klarlagt vad som orsakar detta men 
logiskt är  att det är småkärlspåverkan 
och svullnader som orsakar tryck 
och inklämningar. Inklämningar 
kan också ge smärtsam neuropati 
(sjukliga förändringar i det perifera 
nervsystemet).

Nageltrång och nagelsvamp är vanliga problem hos personer med reumatisk sjukdom. Foto: Bild 
& Media, kärnsjukhuset Skövde
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BehAnDlInG

Hjälpmedel och behandlingar

Skor
Väl passande skor är halva succén 
för att normalisera och underlätta 
gången. Skor till den reumatiska 
foten bör uppfylla många kvalitéer 
för att betraktas som en tillfredsstäl-
lande lösning. Skon ska vara mjuk 
men ändå fast, den ska vara lätt och 
stabil och framför allt måste den vara 
lätt att sätta på. Dessutom ska den ha 
utrymme för en fotbädd plus en ofta 
deformerad, svullen och öm fot sam-
tidigt som den helst ska se nätt ut.

Konfektionsskor är de skor som går 
att finna i vanliga handeln och det 
är de skor man helst vill välja bland. 
Det finns ett stort utbud av bra så 
kallade fotriktiga skor idag. Alla 
människor borde unna sig ett par 
riktiga joggingskor, utprovade i en 
sportaffär, där man är extra kunnig 
om skor. Tyvärr är de dyrare skorna 
de bästa, de mera kända företagen 
har seriös forskning och tester av sina 
produkter vilket höjer kvalitén men 
även priset.

Bekvämskor  eller komfortskor kall-
las en del skor som finns att köpa i 

specialaffärer och på ortopedtekniska 
avdelningar. Dessa skor är lite bre-
dare och  rymligare och har utrymme 
för en deformerad fot  men knappast 
för någon fotbädd.

Prefabricerade ortopediska skor är 
extra rymliga vad gäller bredd och 
höjd men har  också  utrymme för 
en individuell fotbädd

Konfektionsskor gjorda på indivi-
duell läst. Mått, avtryck och gipsav-
gjutningar görs på ortopedteknisk 
avdelning. Tillverkningen av lästen 
och skon sker på skofabriken. Skon 
levereras via ortopedteknisk avdel-
ning som gör finjusteringar och för-
ser den med individuella fotbäddar.

Handgjorda ortopediska skor blir 
alltmer ovanligt men grundprincipen 
är precis som ovan att man gör en in-
dividuell läst men nu av en så kallade 
handskomakare som tillverkar  både 
lästen och skon individuellt.

Fotbäddar och andra 
specialinlägg
Fotbäddar: är vad vi tidigare kall-
lade för inlägg. De görs också efter 
individuella avtryck och man kan  
där också anpassa behovet av till 
exempel stöd, korrigering, avlastning 
och stötdämpning. Fotbäddarna kan 
tillverkas i material av olika hård-
hetsgrad och man kan också gjuta in 
stötdämpande material i vissa partier.

Inflammationer i fotleden ger 
upphov till felställningar varvid foten 
viker sig utåt eller inåt. Då är det 

Sköna skor är A och 
O för onda fötter. 

Foto: Anders 
Arhammar.
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Vilka följdverkningar kan RA-foten ge?

l	 Foten deformeras
l Förmågan till funktionell förflyttning blir nedsatt
l Steglängden förkortas
l Gånghastigheten försämras
l Att gå i trappor försvåras
l Förmågan att sköta ett arbete minskar
l Användning av stan dardskor blir omöjlig

viktigt att stödja foten med inlägg 
och/eller fotledsbandage av olika slag. 
Ibland krävs så kallad ortosbehand-
ling som är en typ av hylsa av hårdare 
material för att förhindra eller stoppa 
utvecklingen av en deformitet, den 
kan också i viss mån minska smärta.

Hälsporre är som tidigare beskri-
vits, ett smärtsamt tillstånd som 
ibland nästan omöjliggör belast-
ning och då fordras det ordentliga 
specialinlägg som både har ett fast 
hälgrepp, stötdämpar och avlastar 
för att komma till rätta med smärtan. 
Dessutom har det visat sig att natt-
skena som håller foten uppe har god 
effekt. Detta kan också kombineras 
med tejpning eller lokal behandling 
med inflammationsdämpande gel.

Nedsjunket framfotsvalv, Hallux 
Valgus (sned stortå) och hammartår 
är de vanligaste framfotsförändring-
arna. Dessa åtföljs ofta av ytterligare 
problem som förhårdnader, liktor-
nar, sår, vilket naturligtvis förvärrar 
smärtan och också ökar svårigheten 

att finna passande skor. Här gäller 
det i första hand att anpassa skor, 
ge inlägg och specialbandage av 
olika typ. Här finns också ortoser 
av olika slag och hårda, halvhårda 
och mjuka material. Det finns 
både prefabricerade, anpassade och 
individuella sådana. Det viktiga är 
att de tillverkas och förmedlas av 
ortopedtekniker eller fotterapeuter 
som är specialutbildade och insatta 
i problematiken. 

All ortopedteknisk behandling 
bör kombineras med olika trä-
ningsprogram och ibland traktioner 
(sträckningar) som sjukgymnasterna 
hjälper till med.

Medicineringen är A och O i 
behandlingen, ofta lokala korti-
soninjektioner och ibland blir det 
nödvändigt med kirurgi.

Det är viktigt att få en korrekt 
bedömning tidigt för att lindra 
smärtan, förhindra felställningar och 
slitage på andra leder.
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tIps

Det här kan du göra själv 

Att tänka på vid köp av skor

l Snörskor sitter alltid bäst på foten (men för den som har svårt  att   knyta 
kan kardborreband vara ett alternativ).

l Hälgreppet ska vara fast.
l Sulan ska vara stadig, så kallad vridstyv.
l Skon får ej ge bakåtlutning.
l Skon ska ge ett gott sidostöd.
l  Tåkappan eller den så kallade tåboxen ska vara bred och hög.
l Undvik sömmar över tårna.
l Undvik syntetmaterial förutom de nya eftergivliga materialen som finns 

på så kallade RA-skor för att ge plats för tårna.

Inrikta dig alltid på dina tre viktigaste par skor: arbetsskorna, inneskorna i 
hemmet och fritidsskorna. 

l Var observant
l Använd endast bra skor
l Fotgymnastik
l Extra god fothygien
l Se till att få inlägg och skohjälpmedel i god tid

Träning

Det är viktigt att bevara och upp-
rätthålla rörligheten i fotleden och 
tårna för att få en så normal gång 
som möjligt. Därför bör patienten ha 
tillgång till ett fotgymnastikprogram. 
Viktigt är också att träna även när en 
led är inflammerad, men den får inte 
belastas. Man bör träna fötterna sit-
tande vid en pågående inflammation.

Det är lättare att arbeta med leder 
och muskler om de är varma. Det 

är därför klokt att ta ett fotbad före 
träningspasset. Vissa rörelser är 
lättare att utföra i varmvatten. Man 
kan också ”värma upp” genom att 
lägga en tennisboll på golvet och 
rulla den fram och tillbaka under 
fotsulan. Bollen använder man sedan 
vid träningen. Ärtpåsar går också 
bra, det vill säga tygpåsar fyllda med 
torkade ärtor. Enklast är att ta en 
rulle hushållspapper och rulla fram 
och tillbaka.
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FOtGymnAstIk

Gymnastikprogram 

Gymnastik för att upprätta rörligheten i foten
l Sitt bekvämt på en stol med fötterna strax framför dig.
l Sätt hälarna i golvet och trampa upp och ned (trampa symaskin). 
l Trampa sedan ner och upp (se bild). Dra in fötterna lite. Sätt tårna i 
 golvet och trampa upp och ned. Upprepa 4-8 gånger.
l Sträck ut benen, vinkla upp fötterna mot näsan så mycket du kan. 
l Håll kvar och slappna av. Upprepa 4-8 gånger.
l Sträck ut fötterna nedåt mot golvet och håll kvar. Slappna av. 
 Upprepa 4-8 gånger.
l Knip och spreta med tårna. Upprepa 4-8 gånger.

Det här är inga svåra övningar. Det går att göra dem var som helst, på säng-
kanten, framför TV:n och på jobbet. För att övningarna skall göra störst nytta 
bör man göra dem flera gånger om dagen.

Gymnastik för att stärka fotmuskulaturen

l Rulla en tennisboll under fo-
ten. Ta ut rörelsen från häl till tå. 
Följ det längsgående valvet. 

l För tennisbollen längs det tvärgå-
ende valvet från stortå till lilltå. 

l  Tippa foten fram och tillbaka över 
bollen. 

l  Kläm fast bollen mellan fötterna 
och försök hålla kvar.

l Knip med tårna runt bollen. Upprepa 4-8 gånger.
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FOtvåRD

Hallux Valgus träning
l Massera och värm upp stortåns utåtförar-
 muskel, den löper längs insidan på foten.
l Fatta tag om stortån och för den utåt, försök att 

få den att stanna kvar när du släpper (se bild).
l Fatta åter tag om stortån och böj ner den, 
 försök hålla kvar när du släpper.
l Böj de andra tårna, håll kvar. Upprepa 
 4-8 gånger.
l Sätt fötterna i golvet. För ut stortån åt sidan, 

hjälp till med handen. Försök hålla kvar 
 stortån i golvet.
l Sätt hälen i golvet, försök böja ner stortån. 
 Håll kvar.
l Sitt på samma vis, böj ner de andra tårna. 
 Håll kvar. Upprepa 4-8 gånger.

Använd bra strumpor...
l av bomull eller ull
l utan hård resår
l  utan tjocka sömmar 
 som skaver

Förebyggande fotvård

Varje dag
l Titta på dina fötter
l Tvätta fötterna och torka torrt 
 i alla tåmellanrum
l Smörj fötterna
l Rena strumpor
l Gör fotgymnastik

En gång i veckan
l Fotbad i 5 minuter i ljummet vat-

ten, använd mild tvål
l Klipp naglarna rakt av
l Fila förhårdnader försiktigt med 

sandpappersfil

Gör dessa övningar minst en gång per dag.

och bra skor
l av läder eller annat material som 

andas
l rymliga över tårna
l med stadig hälkappa och stöd för 

foten
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specIAlIstsJukhus

Sjukhus för reumatiker
Utanför Halmstad finns Sveriges 
enda reumatikersjukhus, Spenshult, 
med specialiserad och myc ket kva-
lificerad reumatikervård. Sjukhuset, 
som tar emot patienter från hela 
landet på remiss, erbjuder diagnostik, 
vård, rehabilitering och reumaki-
rurgi. Vården in nebär ett samspel 
mellan patienten och ett vårdteam 
bestående av läkare, sjuksköterska, 
sjukgymnast, arbetsterapeut och 
kurator.

Varmvattenbassänger och trä-
ningshallar finns för funktionsträ-
ning. Dessutom finns det utrymme 
för individuell träning.

Sjukhuset bedriver även specialist-
utbildning för läkare i reumatologi.
Vill du veta mer?
Tag gärna kontakt med:
Spenshult
313 92 Oskarström
Telefon: 035-263 50 00
www.spenshult.se

Spenshults vackra exteriör. Foto: Anders Arhammar
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ReumAtIkeRFÖRBunDet

Detta är Reumatikerförbundet

Reumatikerförbundet är en intresseorganisa-
tion för dig som har en reumatisk sjukdom och 
för din familj. Reumatikerförbundet arbetar 
för bättre villkor för reumatiker inom olika 
samhällsområden; vård, omsorg, utbildning, 
arbetsmarknad med mera.

Träffa andra
I din reumatikerförening kan du möta andra 
med samma diagnos som du själv.  I fören-
ingen erbjuds olika typer av verksamhet. Det 
kan vara bassängträning eller andra anpas-
sade rörelseaktiviteter, informationsmöten 
om diagnoser och forskning, medlemsstöd, 
studiecirklar med mera. Studiecirklarna kan 
handla om en specifik diagnos, men det kan 
också vara olika hantverkscirklar. Kontakta 
före ningen på din ort och kolla vad just de 
erbjuder för dig med artros.

Varje län utgör ett reumatikerdistrikt och i 
flertalet av kommunerna finns det en reuma-
tikerförening. 

På Reumatikerförbundets hemsida  www.
reumatikerforbundet.org finns mycket infor-
mation och användbara länkar.

 Reumatikerförbundet erbjuder även kurser 
för dig som just fått en diagnos med möjlighet 
att möta andra i samma situation.

Mer information finns på Reumatikerför-
bundets hemsida, där det också finns länkar 
till alla föreningar.

Frågor
Du kan vända dig till Reumatikerförbundet 
med frågor eller, när det gäller diagnoser, 
till Reuma Direkt 020-20 20 35 som är en 
frågelinje vid Spenshults reumatikersjukhus.

Information

Reumatikerförbundet har tagit fram material, 
dels om olika diagnoser, dels om annat som du 
kan ha glädje av att veta. Några tips: Det finns 
15 olika sjukdomsbroschyrer. Kostar 

10 kronor för medlemmar 
och 15 för icke medlemmar. 
Se baksidan på detta häfte 
vilka diagnoser som ingår i 
broschyrserien. Det finns 
sju ”Att leva med”-böcker, 
nämligen

- Att leva med artros, 
art nr 73100 och Att leva 
med reumatoid artrit, art nr 
73122 är två av dem.

Dessa böcker kostar 75 
kronor för medlemmar och 
100 kronor för icke medlem-

mar.
Häftet ”Bra att veta” tar upp 

mycket som är bra att veta för 
en reumatiker om vård, rehabi-
litering, stöd och ersättningar 
och om Reumatikerförbundet 
(medlemsrabatter, bidrag och 
stipendier m m). Finns på 
hemsidan för nedladdning.

Material kan rekvireras från 
Skantz Distribution AB, Op-

timusvägen 12D, 194 34 Upplands Väsby, fax 
08-590 956 51, e-post info@skantzdistribution.
nu eller köpas direkt genom vår e-butik på 
förbundets hemsida, där också allt vårt material 
finns presenterat. Till alla beställningar tillkom-
mer expeditionsavgift 40 kronor och porto.



Reumatikerförbundet
Box 12851, 112 98  stockholm

Besöksadress: Alströmergatan 39
tel 08-505 805 00 Fax 08-505 805 50

e-post: info@reumatikerforbundet.org
hemsida: www.reumatikerforbundet.org

Som medlem i Reumatikerförbundet får 
du bland annat:

l  Information om reumatiska sjukdomar. 
l Olycksfallsförsäkring som omfatar dina resor 

till och från ett reuma tikerförbundsarrange-
mang. Du är även försäkrad under den tid 
du deltar i arrangemanget.

l Möjlighet att söka bidrag från Reuma-
tikerförbundet till bland annat rehabilite-
ringsresor. Du måste ha varit medlem i minst 
tre år för att få söka bidrag.

l  Medlemstidning (6 nummer/år)
l  Delta i distriktens och föreningarnas ar-

rangemang.
l Medlemsrabatter.

ReumAtIkeRFÖRBunDet
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Reumatiska sjukdomar är allvarliga, drabbar många, 
i alla åldrar och behöver större forskningsresurser.

Stöd forskningen genom Reumatikerfonden
plusgiro 90 03 19 - 5, bankgiro 900-3195
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I Reumatikerförbundets skriftserie ingår

Ankyloserande spondylit - AS (Bechterews sjukdom) Art nr 61051
Artros Art nr 61055

Den reumatiska foten Art nr 61049
Fibromyalgi Art nr 61050

Gikt Art nr 61044
Idiopatisk ledinflammation hos barn och ungdomar Art nr 61056

Osteoporos Art nr 61048
Polymyalgia Reumatika Art nr 61057

Psoriasisartrit Art nr 61058
Reumatiska mjukdelssmärtor Art nr 61052

Reumatoid Artrit - RA Art nr 61053
Sjögrens syndrom Art nr 61059

SLE Art nr 61054
Systemisk skleros (sklerodermi) Art nr 61047

Wegeners och småkärlsvaskuliter art nr 61043


