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Webbutbildning - Äldre med diabetes 

- kompetensutveckling och stöd för omvårdnadspersonal i kommunal omsorg, 
hemsjukvård och vårdboende  

Diabetes är en folksjukdom som drabbar ungefär var tjugonde invånare och risken för 
att utveckla diabetes ökar med stigande ålder. Personer med diabetes bör ha möjlighet 
till bästa möjliga vård, baserad på bästa tillgängliga kunskap, oavsett var i landet 
personen bor. Idag finns stora variationer i svensk hälso- och sjukvård och därmed 
möjlighet till kvalitetsförbättringar.  

Socialstyrelsens nationella utvärdering av diabetes 2011 pekade på ett stort behov av 
vårdprogram och kompetensutveckling inom den kommunala omsorgen och hälso- 
och sjukvården samt att kompetensnivån hos kommunens medarbetare behöver 
förbättras.  

Kunskapsunderlag från Nationella programrådet Diabetes 

Det nationella programrådet för diabetes vid Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
arbetar för en jämlik och kunskapsbaserad diabetesvård. Rådet har i sitt arbete 
identifierat behov av och tagit fram olika kunskapsunderlag som rör diabetesvården. 
Detta innefattar bland annat behandlingsstrategier för patienter med ett för högt 
HbA1c, grupputbildningsmaterial och ett vårdprogram för äldre med diabetes.  

Webbutbildningen är framtagen av Akademiskt primärvårdscentrum och Karolinska 
Institutet på uppdrag av och i samverkan med SKL och nationella programrådet 
diabetes. Webbutbildningen är framtagen som ett stöd till vårdprogrammet. Syftet är 
att den ska bidra till en förbättrad diabetesvård för äldre och en jämlik vård!  

                                                                                        



Kompetensutveckling och stöd för ledning och medarbetare i kommunal omsorg, 
hemsjukvård och vårdboende 

Denna webbutbildning syftar till att bidra till en utveckling inom området vård av 
äldre med diabetes och att öka kunskapen hos vårdpersonal inom den kommunala 
omsorgen och hälso- och sjukvården. Utbildningen ska också fungera som ett stöd till 
det framtagna vårdprogrammet och för att implementera detta.  

Utbildningen ska även fungera som ett redskap för ledning, chefer och medicinskt 
ansvariga sjuksköterskor (MAS) i arbetet med kompetensutveckling för medarbetare. 

Efter utbildningen ska målgruppen 

• Ha bättre kunskap om diabetes som sjukdom med fokus på diabetes hos äldre 
• Ha bättre kunskap om vård och interventioner som är anpassade till personer 

med diabetes med fokus på äldre personer 
• Ha bättre kännedom om det nationella vårdprogrammet för äldre med diabetes 

och om stödet för användande av detta 

Lättillgänglig och flexibel utbildning 

Innehållet i webbutbildningen baseras på det framtagna vårdprogrammet, intervjuer 
och litteratur inom området. Innehållet är kvalitetssäkrat bland annat genom att 
experter från landsting och regioner samt olika professionsföreträdare från den 
kommunala sidan bland annat deltagit i fokusgrupper. 

Webbutbildningen riktar sig till medarbetare, i första hand omvårdnadspersonal, i hela 
landet som vårdar äldre personer med diabetes i kommunal omsorg, hemsjukvård och 
vårdboende. 

• Utbildningen består av flera delar med möjlighet att göra de olika delarna vid 
ett eller olika tillfällen.  

• Delarna omfattar bland annat diagnos, orsak och symptom, medicinsk 
behandling, mat, komplikationer och fotsår. 

• Efter genomförd utbildning kan ett intyg skrivas ut.  

Mer information om och länk till utbildningen hittar du på vår webbplats www.skl.se 

http://www.skl.se/

