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Søgeprotokol til litteratursøgning om daglig observation af fødder 
Søgeord:  Diabetic, diabetes, “diabetic foot”, foot, ulcer*, prevent*, daily, observation, self examination, 
inspecting, “self care”, self management, “foot care”. 

Inklusionskriterier 
 

Eksklusionskriterier Litteratursøgning 

Artikler der undersøger evidens 
for daglig observation af fødder. 
 
Population: 
� Personer ≥ 18 år 
� Personer med diabetes type 

1 eller type 2 i risikogruppe 
0-1. 

� Personer uden diabetiske 
fodsår. 

 
Litteraturtyper: 
� Metaanalyser 
� Systematiske 

oversigtsartikler 
� RCT 
� Kontrollerede, ikke-

randomiserede studier 
� Kohortestudier 
� Evidensbaserede kliniske 

retningslinjer 
 
Ved manglende identificering af 
ovenstående litteraturtyper 
inkluderes der: case-kontrol 
undersøgelser, diagnostiske test, 
beslutningsanalyser, deskriptive 
undersøgelser, oversigtsartikler, 
ekspertvurderinger og ledende 
artikler. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Population: 
� Personer < 18 år. 
� Personer med diabetes type 

1 eller type 2 i risikogruppe 
2a-3b. 

� Personer som ikke selv er i 
stand til pleje deres fødder 

� Personer med diabetiske 
fodsår. 

 
Andre kriterier: 
� Studier på andre sprog end 

dansk, svensk, norsk og 
engelsk. 

� Artikler der kommer fra lande 
som ikke er sammenlignelige 
med Danmark (f.eks. Afrika) 

 
 
Specifikke kriterier i forhold til 
studierne og interventionen: 
� Artikler omhandlende 

fodpleje til personer som ikke 
har diabetes 

� Artikler omhandlende 
personer som aktuelt har et 
diabetisk fodsår.  

� Artikler omhandlende 
personer med deformiteter 
såsom; charcot-fod, 
hammertå osv. 

� Artikler hvor fodplejen indgår 
i et uddannelsesprogram 
med andre forebyggende 
indsatser såsom kost og 
motion. 

� Arikler som ikke uddyber, 
hvad fodpleje præcist 
indebærer.  

� Artikler omhandlende 
uddannelse i fodpleje som 
forløber over længere tid. 

� Artikler omhandlende 
fodpleje som telemedicin 

� Artikler omhandlende andre 
metoder end fodpleje til at 
forebygge diabetiske fodsår. 

 
 
 
 
 
 

Limits: 
Der er ikke sat nogen limit på 
søgningen. 
 
Sekundær litteratur: 

� Sundhedsstyrelsen (SST) 
� Center for Kliniske 

Retningslinjer 
� National Institute for Health 

and Clinical Excellence 
(NICE) 

� Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network (SIGN) 

� National Guideline 
Clearinghouse 

Primær litteratur: 
� Pubmed 
� EMBASE 
� CINAHL 
� Scopus 
� The Cochrane Library 

Internetsider: 
� American Diabetes 

Association (ADA) 
� The International Working 

Group on the Diabetic Foot 
(IWGDF) 

� Diabetesforeningen 
� Landsorganisationen for 

statsautoriserede 
fodterapeuter 

� Steno Diabetes Center 
� The Nationale Diabetes 

Education Program 
(NDEP) 

� Sygeplejersken 
Tidsskrifter: 

� The Diabetic Foot journal. 
� Diabetic foot and ankle. 
� Journal of diabetic foot 

complications. 
� Journal of foot and ankle 

research. 
� Behandlerbladet fra 

diabetesforeningen. 
Håndsøgning: 

� Anvendelse af 
databasernes funktion 
”relaterede artikler” 
Gennemgang af 
referencelisterne i relevant 
litteratur 
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Søgeprotokol til litteratursøgning om daglig vask af fødder 
Søgeord:  Diabetic, diabetes, “diabetic foot”, foot, ulcer*, prevent*, daily, onychomycosis, fungal, athlete 
foot, tinea pedis, hygiene, clean*, bath*, footbath*, wash*, “skin care”, “foot care”, “self care”.  

Inklusionskriterier 
 

Eksklusionskriterier Litteratursøgning 

Artikler der undersøger evidens 
for daglig vask af fødder. 
 
Population: 
� Personer ≥ 18 år 
� Personer med diabetes type 

1 eller type 2 i risikogruppe 
0-1. 

� Personer uden diabetiske 
fodsår. 

 
Litteraturtyper: 
� Metaanalyser 
� Systematiske 

oversigtsartikler 
� RCT 
� Kontrollerede, ikke-

randomiserede studier 
� Kohortestudier 
� Evidensbaserede kliniske 

retningslinjer 
 
Ved manglende identificering af 
ovenstående litteraturtyper 
inkluderes der: case-kontrol 
undersøgelser, diagnostiske test, 
beslutningsanalyser, deskriptive 
undersøgelser, oversigtsartikler, 
ekspertvurderinger og ledende 
artikler. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Population: 
� Personer < 18 år. 
� Personer med diabetes type 

1 eller type 2 i risikogruppe 
2-3b. 

� Personer som ikke selv er i 
stand til pleje deres fødder 

� Personer med diabetiske 
fodsår. 

 
Andre kriterier: 
� Studier på andre sprog end 

dansk, svensk, norsk og 
engelsk. 

� Artikler der kommer fra lande 
som ikke er sammenlignelige 
med Danmark (f.eks. Afrika) 

 
 
Specifikke kriterier i forhold til 
studierne og interventionen: 
� Artikler omhandlende 

fodpleje til personer som ikke 
har diabetes 

� Artikler omhandlende 
personer som aktuelt har et 
diabetisk fodsår.  

� Artikler omhandlende 
personer med deformiteter 
såsom; charcot-fod, 
hammertå osv. 

� Artikler hvor fodplejen indgår 
i et uddannelsesprogram 
med andre forebyggende 
indsatser såsom kost og 
motion. 

� Arikler som ikke uddyber 
hvad fodpleje præcist 
indebærer.  

� Artikler omhandlende 
uddannelse i fodpleje som 
forløber over længere tid. 

� Artikler omhandlende 
fodpleje som telemedicin 

� Artikler omhandlende andre 
metoder end fodpleje til at 
forebygge diabetiske fodsår. 
 

 
 
 
 
 

Limits: 
Der er ikke sat nogen limit på 
søgningen. 
 
Sekundær litteratur: 

� Sundhedsstyrelsen (SST) 
� Center for Kliniske 

Retningslinjer 
� National Institute for Health 

and Clinical Excellence 
(NICE) 

� Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network (SIGN) 

� National Guideline 
Clearinghouse 

Primær litteratur: 
� Pubmed 
� EMBASE 
� CINAHL 
� Scopus 
� The Cochrane Library 

Internetsider: 
� American Diabetes 

Association (ADA) 
� The International Working 

Group on the Diabetic Foot 
(IWGDF) 

� Diabetesforeningen 
� Landsorganisationen for 

statsautoriserede 
fodterapeuter 

� Steno Diabetes Center 
� The Nationale Diabetes 

Education Program 
(NDEP) 

� Sygeplejersken 
Tidsskrifter: 

� The Diabetic Foot journal. 
� Diabetic foot and ankle. 
� Journal of diabetic foot 

complications. 
� Journal of foot and ankle 

research. 
� Behandlerbladet fra 

diabetesforeningen. 
Håndsøgning: 

� Anvendelse af 
databasernes funktion 
”relaterede artikler” 
Gennemgang af 
referencelisterne i relevant 
litteratur. 
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Søgeprotokol til litteratursøgning om anvendelse af creme på fødder 
Søgeord:  Diabetic, diabetes, “diabetic foot”, foot, ulcer*, prevent*, “dry skin”, xerosis, emollient, moistur*, 
cream, crème, “skin care”, dermatologi*. 

Inklusionskriterier 
 

Eksklusionskriterier Litteratursøgning 

Artikler der undersøger evidens 
for at anvende creme mod tør 
hud på fødder . 
 
Population: 
� Personer ≥ 18 år 
� Personer med diabetes type 

1 eller type 2 i risikogruppe 
0-1. 

� Personer uden diabetiske 
fodsår. 

 
Litteraturtyper: 
� Metaanalyser 
� Systematiske 

oversigtsartikler 
� RCT 
� Kontrollerede, ikke-

randomiserede studier 
� Kohortestudier 
� Evidensbaserede kliniske 

retningslinjer 
 
Ved manglende identificering af 
ovenstående litteraturtyper 
inkluderes der: case-kontrol 
undersøgelser, diagnostiske test, 
beslutningsanalyser, deskriptive 
undersøgelser, oversigtsartikler, 
ekspertvurderinger og ledende 
artikler. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Population: 
� Personer < 18 år. 
� Personer med diabetes type 

1 eller type 2 i risikogruppe 
2-3b. 

� Personer som ikke selv er i 
stand til pleje deres fødder 

� Personer med diabetiske 
fodsår. 

 
Andre kriterier: 
� Studier på andre sprog end 

dansk, svensk, norsk og 
engelsk. 

� Artikler der kommer fra lande 
som ikke er sammenlignelige 
med Danmark (f. eks. Afrika) 

 
 
Specifikke kriterier i forhold til 
studierne og interventionen: 
� Artikler omhandlende 

fodpleje til personer som ikke 
har diabetes 

� Artikler omhandlende 
personer som aktuelt har et 
diabetisk fodsår.  

� Artikler omhandlende 
personer med deformiteter 
såsom; charcot-fod, 
hammertå osv. 

� Artikler hvor fodplejen indgår 
i et uddannelsesprogram 
med andre forebyggende 
indsatser såsom kost og 
motion. 

� Arikler som ikke uddyber 
hvad fodpleje præcist 
indebærer.  

� Artikler omhandlende 
uddannelse i fodpleje som 
forløber over længere tid. 

� Artikler omhandlende 
fodpleje som telemedicin 

� Artikler omhandlende andre 
metoder end fodpleje til at 
forebygge diabetiske fodsår. 

� Artikler som undersøger 
effekten af creme på andre 
dele af kroppen en fødderne. 

 

Limits: 
Der er ikke sat nogen limit på 
søgningen. 
 
Sekundær litteratur: 

� Sundhedsstyrelsen (SST) 
� Center for Kliniske 

Retningslinjer 
� National Institute for Health 

and Clinical Excellence 
(NICE) 

� Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network (SIGN) 

� National Guideline 
Clearinghouse 

Primær litteratur: 
� Pubmed 
� EMBASE 
� CINAHL 
� Scopus 
� The Cochrane Library 

Internetsider: 
� American Diabetes 

Association (ADA) 
� The International Working 

Group on the Diabetic Foot 
(IWGDF) 

� Diabetesforeningen 
� Landsorganisationen for 

statsautoriserede 
fodterapeuter 

� Steno Diabetes Center 
� The Nationale Diabetes 

Education Program 
(NDEP) 

� Sygeplejersken 
Tidsskrifter: 

� The Diabetic Foot journal. 
� Diabetic foot and ankle. 
� Journal of diabetic foot 

complications. 
� Journal of foot and ankle 

research. 
� Behandlerbladet fra 

diabetesforeningen. 
Håndsøgning: 

� Anvendelse af 
databasernes funktion 
”relaterede artikler” 

Gennemgang af referencelisterne i 
relevant litteratur. 
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Søgeprotokol til litteratursøgning om klipning af tånegle 
Søgeord:  Diabetic, diabetes, “diabetic foot”, foot, ulcer*, prevent*, nailcut*, nail*, pedicure*, toenail*, “nail 
care”, “skin care”. 

Inklusionskriterier 
 

Eksklusionskriterier Litteratursøgning 

Artikler der undersøger 
evidensen for hvordan tånegle  
klippes korrekt. 
 
Population: 
� Personer ≥ 18 år 
� Personer med diabetes type 

1 eller type  2 i risikogruppe 
0-1. 

� Personer uden diabetiske 
fodsår. 

 
Litteraturtyper: 
� Metaanalyser 
� Systematiske 

oversigtsartikler 
� RCT 
� Kontrollerede, ikke-

randomiserede studier 
� Kohortestudier 
� Evidensbaserede kliniske 

retningslinjer 
 
Ved manglende identificering af 
ovenstående litteraturtyper 
inkluderes der: case-kontrol 
undersøgelser, diagnostiske test, 
beslutningsanalyser, deskriptive 
undersøgelser, oversigtsartikler, 
ekspertvurderinger og ledende 
artikler. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Population: 
� Personer < 18 år. 
� Personer med diabetes type 

1 eller type 2 i risikogruppe 
2-3b. 

� Personer som ikke selv er i 
stand til pleje deres fødder 

� Personer med diabetiske 
fodsår. 

 
Andre kriterier: 
� Studier på andre sprog end 

dansk, svensk, norsk og 
engelsk. 

� Artikler der kommer fra lande 
som ikke er sammenlignelige 
med Danmark (f. eks. Afrika) 

 
 
Specifikke kriterier i forhold til 
studierne og interventionen: 
� Artikler omhandlende 

fodpleje til personer som ikke 
har diabetes 

� Artikler omhandlende 
personer som aktuelt har et 
diabetisk fodsår.  

� Artikler omhandlende 
personer med deformiteter 
såsom; charcot-fod, 
hammertå osv. 

� Artikler hvor fodplejen indgår 
i et uddannelsesprogram 
med andre forebyggende 
indsatser såsom kost og 
motion. 

� Arikler som ikke uddyber 
hvad fodpleje præcist 
indebærer.  

� Artikler omhandlende 
uddannelse i fodpleje som 
forløber over længere tid. 

� Artikler omhandlende 
fodpleje som telemedicin 

� Artikler omhandlende andre 
metoder end fodpleje til at 
forebygge diabetiske fodsår. 
 

 
 
 
 
 

Limits: 
Der er ikke sat nogen limit på 
søgningen. 
 
Sekundær litteratur: 

� Sundhedsstyrelsen (SST) 
� Center for Kliniske 

Retningslinjer 
� National Institute for Health 

and Clinical Excellence 
(NICE) 

� Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network (SIGN) 

� National Guideline 
Clearinghouse 

Primær litteratur: 
� Pubmed 
� EMBASE 
� CINAHL 
� Scopus 
� The Cochrane Library 

Internetsider: 
� American Diabetes 

Association (ADA) 
� The International Working 

Group on the Diabetic Foot 
(IWGDF) 

� Diabetesforeningen 
� Landsorganisationen for 

statsautoriserede 
fodterapeuter 

� Steno Diabetes Center 
� The Nationale Diabetes 

Education Program 
(NDEP) 

� Sygeplejersken 
Tidsskrifter: 

� The Diabetic Foot journal. 
� Diabetic foot and ankle. 
� Journal of diabetic foot 

complications. 
� Journal of foot and ankle 

research. 
� Behandlerbladet fra 

diabetesforeningen. 
Håndsøgning: 

� Anvendelse af 
databasernes funktion 
”relaterede artikler” 
Gennemgang af 
referencelisterne i relevant 
litteratur. 
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Søgeprotokol til litteratursøgning om håndtering af hård hud på fødder 
Søgeord:  Diabetic, diabetes, “diabetic foot”, foot, ulcer*, prevent*, callus, “hard skin”, “horny layer”, stratum 
corneum, corns, clavus, remove, debridement, pedicure*, podiatry, chiropody, “pumice stone”, “foot file”, 
“skin care”, “foot care”. 

Inklusionskriterier Eksklusionskriterier Litteratursøgning 
Artikler der undersøger hvordan 
hård hud på fødder skal 
håndteres. 
 
Population: 
� Personer ≥ 18 år 
� Personer med diabetes type 

1 eller 2 i risikogruppe 0-1. 
� Personer uden diabetiske 

fodsår. 
 
Litteraturtyper: 
� Metaanalyser 
� Systematiske 

oversigtsartikler 
� RCT 
� Kontrollerede, ikke-

randomiserede studier 
� Kohortestudier 
� Evidensbaserede kliniske 

retningslinjer 
 
Ved manglende identificering af 
ovenstående litteraturtyper 
inkluderes der: case-kontrol 
undersøgelser, diagnostiske test, 
beslutningsanalyser, deskriptive 
undersøgelser, oversigtsartikler, 
ekspertvurderinger og ledende 
artikler. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Population: 
� Personer <18 år. 
� Personer med diabetes type 

1 eller type  2 i risikogruppe 
2-3b. 

� Personer som ikke selv er i 
stand til pleje deres fødder 

� Personer med diabetiske 
fodsår. 

 
Andre kriterier: 
� Artikler på andre sprog end 

dansk, svensk, norsk og 
engelsk. 

� Artikler der kommer fra lande 
som ikke er sammenlignelige 
med Danmark (f. eks. Afrika) 

 
Specifikke kriterier i forhold til 
studierne og interventionen: 
� Artikler omhandlende 

fodpleje til personer om ikke 
har diabetes. 

� Artikler omhandlende 
personer som aktuelt har et 
diabetisk fodsår.  

� Artikler omhandlende 
personer med deformiteter 
såsom; charcot-fod, 
hammertå osv. 

� Artikler hvor fodplejen indgår 
i et uddannelsesprogram 
med andre forebyggende 
indsatser såsom kost og 
motion. 

� Arikler som ikke uddyber 
hvad fodpleje præcist 
indebærer.  

� Artikler omhandlende 
uddannelse i fodpleje som 
forløber over længere tid. 

� Artikler omhandlende 
fodpleje som telemedicin 

� Artikler omhandlende andre 
metoder end fodpleje til at 
forebygge diabetiske fodsår. 

 
 
 
 

Limits: 
Der er ikke sat nogen limit på 
søgningen. 
Sekundær litteratur: 

� Sundhedsstyrelsen (SST) 
� Center for Kliniske 

Retningslinjer 
� National Institute for Health 

and Clinical Excellence 
� Scottish Intercollegiate 

Guidelines Network (SIGN) 
� National Guideline 

Clearinghouse 
Primær litteratur: 

� Pubmed 
� EMBASE 
� CINAHL 
� Scopus 
� The Cochrane Library 

Internetsider: 
� American Diabetes 

Association (ADA) 
� The International Working 

Group on the Diabetic Foot 
(IWGDF) 

� Diabetesforeningen 
� Landsorganisationen for 

statsautoriserede 
fodterapeuter 

� Steno Diabetes Center 
� The Nationale Diabetes 

Education Program 
(NDEP) 

� Sygeplejersken 
Tidsskrifter: 

� The Diabetic Foot journal. 
� Diabetic foot and ankle. 
� Journal of diabetic foot 

complications. 
� Journal of foot and ankle 

research. 
� Behandlerbladet fra 

diabetesforeningen. 
Håndsøgning: 

� Anvendelse af 
databasernes funktion 
”relaterede artikler” 

� Gennemgang af 
referencelisterne i relevant 
litteratur. 


