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2011 -Nationell utvärdering av 
diabetesvården 

Förbättringsområden för kommunerna: 

 

 

• Öka utbildning och fortbildning 

• Rutiner kring delegering 

• Vårdprogram 

 



2014 - Nationellt vårdprogram 
Äldre med diabetes 

 

Personal verksam i: 

 

• Hemsjukvård 

• Vårdboende 

• Kommunal omsorg 
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2015 -Webbutbildningen Äldre 
med diabetes  

 

    Förutsättningar: 

• För undersköterskor och 
vårdbiträden 

• Utgå från   
vårdprogrammet 

• Ta  ca 1 timme  

• Tillgänglig för målgruppen  

• Utformas för att spridas  
nationellt  
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Kunskapskrav enligt 
vårdprogrammet 

Kännedom om: 

• Skillnaden mellan typ1- och typ 2 -diabetes 

• Hypo- och hyperglykemi 

• Matens betydelse 

• Förändringar i vikten som kan påverka 
blodsockret 

• Förvirring, tänkbara orsaker 

• Fotproblem, fotsår och att förebygga fotsår 
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Framtagandet av manus 

 

• Lärandemål 

• Preliminärt manus  

• Granskning och justering 

• Test av webbversionen  
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Faktorer som beaktades 

• Språket 

• Realistisk berättelse 

• Belysa vanliga missuppfattningar 

• Skilda avsnitt 
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Exempel på vad som finns med 

• Hyper- och hypoglykemi 

• Mat och vikt 

• Olika läkemedel/ risken för Laktatacidos 

• Om fotsår  

• Typ 1 och ketoacidos 

 

 



Den färdiga versionen 

• Introduktion  

• Inledande kunskapstest 

• Berättelsen om Doris 

• Frågor 

• Fakta, ”Lär dig mer”, ”Visste du att?” 

• Avslutande kunskapstest 

• Kursintyg  

• Frivillig utvärdering 
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Länkar till webbutbildningen 

www.aldremeddiabetes.se 

 

www.skl.se     Sök på äldre med diabetes 

 

www.akademisktprimarvardscentrum.se    

rubrik: E-lärande  

https://www.swenurse.se/diabetesnurse/   
rubrik: utbildning  
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Fördelningen mellan de 20 438 
som gjort utbildningen 

 

• 11 862 undersköterskor 

•  3 672 vårdbiträden  

• 4 904 annan profession 
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Kursutvärdering  
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…bra att få uppdatera sig 
 
…man blir påmind om saker 
 
   

Alla webbaserade kursers minus 
är att man inte kan ställa frågor 

Kanske lite mer om typ 1  



 

Beredskapen för att reagera och agera  - 

Undersköterskors upplevelser av en webbutbildnings betydelse 
för vården av äldre med diabetes 

 

• Ökad uppmärksamhet, 
handlingsberedskap och säkerhet 

 

• Möjlighet till klinisk tillämpning, 
fungerande samverkan och kontinuerlig 
uppdatering har betydelse 
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Avslutningsvis  

 

• Alla som arbetar i äldrevården kommer att möta 
en Doris eller en Arne 
 

• Webbutbildningen kan ses som en 
basutbildning, men…. 

 
• … kan behöva kompletteras med t ex lokala 

utbildningsinsatser med möjlighet till diskussion 
utifrån patientfall och aktuella situationer 
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Startsidan 



Doris mår inte bra … 
 

 

… men kan inte förklara vad som är 
fel. Hon är blek och har svettdroppar 
i pannan, som känns lite kall. Hon 
verkar orolig och lite rastlös och  
försöker resa sig flera gånger, men är 
för svag och faller bakåt ned i 
fåtöljen igen. 
 
Nahida upptäcker att Doris har glömt 
att äta, matlådan står kvar oöppnad 
på matbordet. Doris kommer inte 
ihåg om hon har ätit eller druckit 
något annat. 
I kylskåpet står flera gamla halvätna 
matlådor. 

 

Bildexempel från utbildningen 
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