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Svenska Diabetesförbundets remissvar angående:  

Remiss avseende Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om grundläggande 
kunskaper och förmågor hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL eller 
LSS till personer med funktionsnedsättning Dnr 36504/2012 

Svenska Diabetesförbundet företräder personer med diabetes, oavsett ålder och typ av 
diabetes. Det beräknas finnas ca 350 000 personer med diabetes i Sverige idag. Diabetes är en 
kronisk sjukdom som personen lever med från insjuknandet och fortsatt under hela livet. Då 
diabetes är en vanligt förekommande sjukdom är det viktigt att ha kunskaper om sjukdomen, 
behandlingsformer och den egenvård som är nödvändig för att klara livet med sjukdomen.  

Svenska Diabetesförbundet välkomnar Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om 
grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt 
SoL eller LSS till personer med funktionsnedsättning. För att de allmänna råden ska få 
genomslag krävs dock omfattande insatser. Berörd personal måste introduceras i råden och 
alla verksamheter måste inventera behovet av utbildningsinsatser hos sin personal. Därutöver 
krävs redan i inledningsskedet, men även fortsatt, en aktiv uppföljning av tillämpningen från 
centrala myndigheters sida. Det är också av central betydelse att kunskaperna regelbundet 
uppdateras genom fortbildning. Diabetesförbundet ifrågasätter därför den allt för lama 
skrivningen under rubriken ”Fortbildning”, där ”vid behov” bör tas bort.  

Diabetesförbundet ser det betydelsefullt att Socialstyrelsen i de allmänna råden bl.a. lyfter 
fram egenskaper såsom förhållningssätt och bedömningsförmågor. Åren med diabetes gör att 
den absoluta merparten av personer med diabetes skaffar sig stor erfarenhet och kunskap 
kring att leva med sjukdomen och vad som fungerar för honom eller henne. Delaktighet och 
inflytande blir därför viktig i relationen med vårdgivaren. Det är också viktigt att ha förmågan 
att kunna bedöma när annan kompetens än den egna behövs. 
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