
Här är åtta vanliga fotbesvär 
– och svar på hur du lindrar 
och förebygger dessa!

1. NAGELTRÅNG
Nageln skär in i huden så att 
det gör ont. Skadan kan bli 
infekterad och ibland kräva 
antibiotika. Felaktiga skor, 
trånga strumpor, för smala 
skor, felklippta naglar och 
övervikt kan vara orsaken.
■ Lindra/Förebygg: Använd 
skor med bra dämpning som 
inte är för trånga. Gympaskor 
är bra! Och klipp naglarna 
rätt. Om du redan har drab
bats kan fotterapeuten hjälpa 
dig genom att limma fast en  
så kallad spange i höjd med 
nagelinrullningen. I och med 
att spangen (en plastbit) är  
rak och naglar alltid mer eller  
mindre kupade får de flesta en 
omedelbar lättnad i och med 
att nageln lyfts lite och trycket 
lättar. På sikt är syftet att hjälpa 
nageln att växa rakt.
 
2. LIKTORNAR
Liktornar är lätta att förväxla 
med fotvårtor, men liktornar 
saknar de karaktäristiska svarta 
prickarna som finns i vårtor. 
Liktornar består av gammal, 
död hud – förhårdnader – som 
pressats in i huden som en tagg 
och kan göra ont. Tillståndet 
blir vanligare med åren och 
har ett samband med övervikt.
■ Förebygg/lindra: Avlasta 
området från tryck genom att 
välja skor som inte trycker på 
liktornen. Fotbad mjukar upp 
huden och det kan gå att fila 
bort förhårdnader. Fotterapeu
ten kan skära/klippa bort lik
tornen.
 
3. HAMMARTÅ
En eller flera tår bredvid 
stortån är krökta. De små le
derna i tån är böjda så att tån 
liknar en hammare. Tillståndet 
beror ofta på att du haft för 

trånga skor och drabbar oftare 
personer som har längre pektå 
än stortå.
■ Lindra/Förebygg: Det finns 
inlägg som avlastar och vid 
allvarliga problem kan en ope
ration vara lösningen.
 
4. HÄLSPORRE
Den stora senan som löper från 
hälens fäste under hela foten 
är inflammerad. Det beror på 
överbelastning och ger smärta 
i senfästet under hälen. När 
problemet pågått länge bildas 
en påbyggnad av benet, därav 
namnet hälsporre. Orsaken är 
ofta dåliga skor.
■ Lindra/Förebygg: Stretcha 
vadmuskeln, byt till bättre skor, 
vila från promenader och  
löpning. Utprovade inlägg till 
skorna kan avlasta, liksom  
hälkudde eller tejpning som 
utförs av fotterapeut.

5. FOTSVAMP
Bildas oftast mellan tårna och 
smittar i offentliga duschar och 
omklädningsrum. Huden flag
nar och fjällar och det kan bli 
sprickor i huden. För att undvi
ka fotsvamp ska du vara nog
grann med fothygien och tvätta 
fötterna dagligen samt torka 
dig noggrant mellan tårna.  
Byt strumpor varje dag och 
använd badtofflor i simhallen.
■ Lindra/Förebygg: Det finns 
receptfria läkemedel som fun
kar bra. Biocool är ett syrerikt 
fotbad som är effektivt både 
vid behandling och som före
byggande vård.
 
6. NAGELSVAMP
Naglar som drabbats av na
gelsvamp blir tjocka, sköra  
och missfärgade. Problemet är 
vanligt bland äldre människor. 
Nagelsvamp ses ofta tillsam
mans med fotsvamp och 
drabbar lättare skadade nag
lar. Trånga, svettiga skor är en 
riskfaktor, varför nagelsvamp 

också ofta ses hos idrottare. 
Det är svårt att diagnostisera 
nagelsvamp med blotta blick
en. Hälsocentralen kan ta ett 
prov som visar om du har  
nagelsvamp.
■ Lindra/Förebygg: Infektio
nen är besvärlig att bota, men 
ju tidigare du börjar desto 
bättre. Medicinen penslas på 
naglarna och kräver envishet 
från din sida. Doktorn kan  
också skriva ut medicin för  
invärtes bruk om problemen  
är mycket svåra.
 
7. HALLUX VALGUS
En sned stortå som är böjd mot 
övriga tår. Det gör ont i 
utåtvinklingen och om knölen 
blir riktigt stor kan det vara 
svårt att hitta skor som passar. 
Felställningen blir vanligare 
med åren och beror i grunden 
på en muskulär obalans  
i foten. Problemet är ärftligt.
■ Lindra/Förebygg: Kör  
fotgympa enligt programmet 
härintill. Massera foten med 
tvärfriktioner från sida till sida. 
Gjutna ortopediska inlägg kan 
hjälpa, liksom en pelott som 
läggs under främre fotvalvet 
för att ge stöd. I svåra fall kan 
foten opereras.
 
8. FOTVÅRTOR
Vårtor är ofarliga och för
svinner av sig själv med tiden, 
men de kan ge besvär under 
fotsulan när de utsätts för be
lastning. I vårtan ses oftast  
små svarta prickar, som upp
står genom små blödningar.
■ Lindra/Förebygg: Ömman
de vårtor kan få avlastning 
från tryck genom särskilda 
plåster. Det finns vårtmedel 
som med envishet tar död på 
problemet. Det går också att 
frysa bort vårtan med en sprej. 
Eftersom vårtor smittar är det 
viktigt att behandla dem.

Källa: Maria Kjellgren,  
medicinsk fotterapeut.
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BONUSTIPS  
3 DAGLIGA  
ÖVNINGAR

● Spreta med tårna och 
vicka dem upp och ner. 
Repetera ett antal gånger.
● Köp en bosuboll, det är 
en boll som ser ”halv” ut 
och stå på den och balan
sera, exemeplvis när du 
tittar på tv. (Ha gärna en 
vägg eller stol att hålla  
i om det känns svårt med 
balansen). Detta stärker 
fötternas alla små muskler 
och senor.
● Gå på tårna, gå på  
hälarna och på utsidan  
av foten.

Tänk på:
 Innan dina fötter är redo  

att springa fem kilometer bör  
du klara av 180 tåhävningar  

på varje ben. Först då är  
musklerna tillräckligt starka  

för att du ska undvika  
belastningsskador.

5

HÅLL BALANSEN
Öva balansen genom att stå på 
ett ben och blunda. Försök hålla 
kvar ställningen i 30 sekunder 
per ben. Det är svårare än du 
tror!

Utmana dig 
på ett ben! 
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