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 s.3 rad 
17 

Orientering   Gäller lagen om tvingande eller begränsande 
åtgärder bara vid demenssjukdom? 

Om den gäller alla sätt en punkt efter ordet 
”omsorgen”. 

 

 s.3 rad 
20 

Orientering   Personcentrerad omvårdnad och omsorg ökar 
välbefinnandet hos alla? 

Det finns kunskap om att en personcentrerad 
omvårdnad och omsorg ökar välbefinnandet. 

 

  4.1.1   Texten utgår från att den äldre lever ensam men 
den äldre kan leva tillsammans med någon. Finns 
det utrymme för personerna att fortsätta bo 
tillsammans? 

Lägga till i kraven: 

- säkerställa att vid de tillfällen det finns önskemål 
om att sammanbo att det tillgodoses  

 

  4.4.1   Var finns något om den äldres behov av kroppslig 
närhet? 

Finns det något utrymme för sexualitet eller är 
dem äldre så skör att detta inte kan finnas med? 

I inledningen till 4.4.1 står om fysiska behov men 
det finns inget krav kopplat till det. 

Lägga till i kraven: 

- säkerställa att den äldres fysiska behov utforskas 
och blir tillgodosedda 

 

  4.5.2   Krav 2: Saknar vad som kan ingå i synstatus Lägg till anmärkning så som under personlig vård 
4.11.1 om Medicinsk fotssjukvård att 
ögonbottenfoto vid diabetes är en ordinerad 
behandling. 

 

  4.9.3   Sista kravet om att nattfastan inte ska överstiga 
11 timmar. Det kan vara en för lång fasta om den 
äldre behandlas med insulin  

Lägg till i kravet – säkerställa att längden på 
nattfastan inte leder till risk för lågt blodsocker 

 

  4.11.1   I anmärkningen står Medicinsk fotvård Den korrekta termen är: Medicinsk fotsjukvård  

  Kapitel 4   Var finns krav att den äldre ska följas upp 
medicinskt? Läkarkontakter? Läkare och 
tandläkare finns bara uppräknade i A15. Men när 
ska de kontakterna ske? 

Tandvård finns under 4.12.2  - krav 5 

Uppföljningar av läkare eller läkarkontakter finns 
inte med alls. 

Sätt in under kapitel 4 – Sjukvårdsinsatser med 
krav att den äldre minst årligen ska följas upp 
medicinskt av läkare 

 

  4.12.2   Under anmärkning efter krav 2 så nämns 
”nödvändig tandvård”. Det finns ett ”särskilt 
tandvårdsbidrag” också. Hanteras av 

Skriv till i kravet och i anmärkningen: intyg om 
nödvändig tandvård och om aktuellt också intyg 
för ”särskilt tandvårdsbidrag”. Det handläggs av 
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Socialstyrelsen och gäller vissa 
sjukdomsgrupper. 

Socialstyrelsen och gäller vissa sjukdomsgrupper. 

  4.17.2   Kraven rör uppkomna sår. Var finns det 
förebyggande arbetet? 

Lägg till kravet – säkerställa regelbunden 
inspektion av den äldres hud för att förebygga 
uppkomst av sår 

 

  4.17.2   I bilaga A (normativ) finns A11:7 med – den tar 
upp riskanalys av trycksår men den finns inte 
med under 4.17.2 

Skriv in under krav – säkerställa att riskanalys för 
utvecklande av trycksår utförs fortlöpande (enligt 
bilaga A 11:7) 

 

  4.20.1   Vem ska genomföra läkemedelsgenomgången? Tillägg i texten att läkemedelsgenomgången ska 
genomföras av patientansvarig läkare och 
sjuksköterska. 

 

  4.20.2   Behövs tydlighet i krav nummer 5 att uppföljning 
av läkemedel bör ske kontinuerligt. Tänker på 
insulindosering som kan behöva ändras ofta 
beroende på den äldres matlust, tillstötande av 
infektion mm 

Skriv: …följs upp kontinuerligt och utvärderas och 
att enkel eller om så krävs fördjupad 
läkemedelsgenomgång utförs minst årligen ( enl 
bilaga …) 

 

  6   Det finns inget krav på att genomföra 
arbetsplatsträffar enligt bilaga A5. Hur ska 
värdegrund, kvalitetsarbete, arbetsmiljöarbete 
mm diskuteras och implementeras utan 
arbetsplatsträffar? A5 nämns på ett antal ställen. 

Skriv in att arbetsplattsträffar ska genomföras 
under lämplig rubrik och hänvisa till A5 

 

  A13:5   Bilagan saknas i texten.  Bilagan ska in under kapitel 5 boendemiljö som 
krav 

 

  A14:1   Bilagan saknas i texten Bilagan ska in i kapitlet om bemötande 4.1 under 
krav 

 

  A15    Genomgång att A15 finns med under i stort sätt 
alla rubriker 

 

  A16:6   Finns inte med i texten bara i Bilaga A Ska punkten finnas med så bör den komma in på 
relevanta ställen i texten 

 

  A16:6   Det finns flera namngivna register i bilagorna 
ovan. Nationella Diabetesregistret är ett välkänt 
och använt register för att föla upp kvalité i 
vården. Det har funnits i bruk sedan 1996. 

Namnge Nationella Diabetesregistret under 
bilagorna 16 och lägg in det på ställen där den 
äldres medicinska uppföljning nämns. 
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  A18    Genomgång att A18 finns med under i stort sätt 
alla rubriker 

 

  A20   Bilagan saknas i texten Bilagan ska in under 6.12  

  5.3   I avsnittet hjälpmedel är det svårt att utläsa att det 
även kan gälla uppföljning av behandling tex 
blodsockermätare. Det handlar inte om en 
nedsatt funktion. 

Hjälpmedel som ger trygghet vid medicinsk 
behandling såsom blodsockersänkande 
behandling. 

 

 
 
 
Svar från: Svenska Diabetesförbundet Diarienummer 64/14 
 
 
 
 
 


