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Samlet oversigt alle de inkluderede artikler til de fem fokuserede spørgsmål om pleje af fødderne 

  

 

 

          

 
5 artikler er identificeret ved 

den systematiske 
litteratursøgning til 

spørgsmål om observation 
af fødder: 

McInness et al, 2011 
Pinzur et al, 2005 

de la Cruz  et al, 2007 
Heitzman, 2010 

Yetzer, 2004 
 

Derudover inkluderes 
artiklen af Green et al, 2002, 

som er identificeret ved 
søgningen til 'håndtering af 

hård hud'. 

I alt inkluderes 5 
ekspertvurderinger   og 1 

konsensus rapport til 
spørgsmålet om observation 

af fødder.  

4 artikler er identificeret ved 
den systematiske 
litteratursøgning til 

spørgsmål om vask af 
fødder: 

Takehara et al, 2011 
Pinzur et al, 2005 
Heitzman, 2010 

Yetzer, 2004 

Derudover inkluderes 
artiklerne af McInness et al, 

2011 og de la Cruz et al, 
2007, som er identificeret 

ved søgningen til 
'observation af fødder'. 

I alt inkluderes 6 artikler til 
spørgsmålet om vask af 

fødder. 
1 tværsnitsstudie , 4 

ekspertvurderinger og 1 
konsensusrapport 

1 artikler er identificeret ved 
den systematiske 
litteratursøgning til 

spørgsmål om håndtering 
af hård hud: 

Pinzur et al, 2005 

Derudover inkluderes 
artiklerne af Yetzer, 2004 
og de la Cruz et al, 2007, 
som er identificeret ved 

søgningen til 'observation af 
fødder'. 

I alt inkluderes 3 artikler til 
spørgsmålet om håndtering 

af hård hud. 
3 ekspertvurdering  

3 artikler er identificeret ved 
den systematiske  
litteratursøgning til 

spørgsmål om klpning af 
tånegle: 

Pinzur et al, 2005 
Heitzman, 2010 

Yetzer, 2004 

Derudover inkluderes 
artiklen af de la Cruz et al, 
2007, som er identificeret 

ved søgningen til 
'observation af fødder' og 

artiklen af Green et al, 2002 
som er identificeret ved 

søgningen til 'håndtering af 
hård hud' 

I alt inkluderes 5 artikler til 
spørgsmålet om klipning af 

tånegle. 
5 ekspertvurdering  

 
7 artikler er identificeret ved 

den systematiske 
litteratursøgning til 
spørgsmålene om 

anvendelse af creme: 
Federici et al, 2012 
Garrigue et al, 2011 

Baker og Rayman, 2008 
Baird et al, 2003 

de la Cruz et al, 2007 
Heitzman, 2010 

Yetzer, 2004 
 

Derudover inkluderes 
artiklerne af McInness et al, 
2011 og Pinzur et al, 2005, 

som er identificeret ved 
søgningen til 'observation af 

fødder'. 

I alt inkluderes 9 artikler til 
spørgsmålene om 

anvendelse af creme. 
3 RCT , 1 ikke-radomiseret 

kontrolleret forsøg, 4 
ekspertvurdering og 1 

konsensus rapport. 


