Socialstyrelsen

Den 5 september 2011

Remiss angående förslag till allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor
hos personal som arbetar med stöd och hjälp till enskilda inom socialtjänstens omsorg
om äldre. Dnr 5.1 - 6533-2011
Svenska Diabetesförbundet som organisation företräder personer med diabetes och det finns
många personer med diagnosen diabetes inom äldreomsorgen idag.
Att ha grundläggande kunskaper om de vanligast förekommande kroniska sjukdomarna ser vi
som mycket viktigt. Antalet personer med diabetes kommer i framtiden att öka då personer
med diabetes idag lever längre tack vara bättre behandling. Vi ser därför att det är nödvändigt
att all personal inom äldreomsorgen har kompetens för de arbetsuppgifter som krävs för att
personer med diabetes ska få en säker omsorg som är av god godkvalitet.
Svenska Diabetesförbundet har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remiss förslag till
allmänna råd om grundläggande kunskaper och förmågor hos personal som arbetar med stöd
och hjälp till enskilda inom socialtjänstens omsorg om äldre. Svenska Diabetesförbundet vill
härmed ge följande synpunkter:
Grundläggande kunskaper
Svenska diabetesförbundet tycker att de är bra att de allmänna råden redogör för vilka
grundläggande kunskaper och förmågor personalen inom äldreomsorgen bör ha. Att man
understryker att de allmänna råden endast är rekommendationer och i sig inte är bindande
krav för verksamheterna tycker vi tar udden av syftet med de allmänna råden. Vi anser att
man måste kunna ställa krav att personalen har grundläggande kunskaper för att kunna utföra
en god och säker omsorg inom socialtjänsten.
Utbildning
Svenska Diabetesförbundet stödjer att en person kan uppnå kunskaper och förmågor i enlighet
med de allmänna råden genom utbildning i Vård och omsorgsprogrammet eller motsvarande.
Här är det viktigt att det i framtiden också finns kontinuerlig fortbildning då all personal
kommer att behöva uppdatera sina kunskaper för att man ska kunna hålla sig uppdaterad och
följa kunskapsutvecklingen.
Värdegrund, förhållningssätt och bedömningsförmåga
Vi tycker att det som speciellt viktigt att man i de allmänna råden lyft fram betydelsen av
kunskap om den värdegrund och förhållningsätt som gäller för omsorgen om den äldre. Så
även att man kan bedöma när annan kompetens än den egna behövs tycker vi ökar säkerheten
för den äldre.
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Kommunikation
Vi anser också att det är av största vikt att äldre personer ska kunna göra sig förstådda på
svenska i sin kommunikation med personalen. Stödjer också vikten av att man dokumenterar
sina insatser.
Svenska Diabetesförbundet anser att dokumentet ”förslag till allmänna råd om grundläggande
kunskaper och förmågor hos personal som arbetar med stöd och hjälp till enskilda inom
socialtjänstens omsorg om äldre” är ett viktigt och betydelsefullt dokument för att höja
kompetensen hos personalen inom äldreomsorgen. För att dokument ska kunna vara ett stöd
och hjälp för det grundläggande arbetet inom äldreomsorgen är det ytterst viktigt att
dokumentet sprids till berörda personer. Det är också av stor betydelse att alla verksamheter
inventerar behovet av utbildningsinsatser hos sin personal och verkställer denna.
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