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14 
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Medicintekniska uppgifter, till exempel blodtrycks- och pulskontroller, temperaturmätning, 
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Administrativa uppgifter, till exempel beställning av sjukvårdsmaterial och 
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Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar. Kap. 5 

Observation, behandlingar, kontroller och provtagning. Kap. 4 

Självbestämmande och integritet. Kap. 3, 
5, 6, Del 
IV 

Rapportering och dokumentation. Kap. 7 

Biståndsbedömning och vårdplanering. Kap. 13 

Den fysiska och psykiska arbetsmiljöns betydelse för hälsa och egen säkerhet utifrån lagar 
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Kap. 
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Lagar och andra bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvård och socialtjänst samt 
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Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation på riksnivå, regional nivå och 
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Socialtjänstens insatser för barn och ungdomar, familjer och äldre. Kap. 8, 
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http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/10/05/humorvideo-ska-locka-unga-till-vard--och-omsorgsyrken/
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/10/05/humorvideo-ska-locka-unga-till-vard--och-omsorgsyrken/


 
 

 

TIPS PÅ LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL 

  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-11-28/
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-3-19
http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/statistik/personalstatistik.269.html
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 Medicin och sjukvård 

 Sociala omsorger om fattiga, barn och äldre 

 Psykiatrisk vård och vård av utvecklingsstörda 

 Omvårdnadsyrket 

 Vilka likheter och skillnader kan du se mellan dåtidens och nutidens 

verksamheter? 

 På vilket sätt tror du att utvecklingen har påverkat hur verksamheterna ser ut 

idag? 

 

TIPS PÅ LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL 

 

http://www.sli.se/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrRTihd39h0o54KW1jzOgPnUyXAtkMbYp
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrRTihd39h0o54KW1jzOgPnUyXAtkMbYp


 
 

 

 

 

  

http://www.dokumentarfilmer.se/
http://www.sli.se/
http://www.ur.se/
http://www.filminstitutet.se/contentassets/909918c932014a82a62b2896747c38d1/den-nya-manniskan.pdf
http://www.filminstitutet.se/contentassets/909918c932014a82a62b2896747c38d1/den-nya-manniskan.pdf
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-681-1.pdf


 
 

 



 
 

 

Sten och integriteten 
Sten är 81 år och har flera somatiska sjukdomar som han medicineras för. 
Dessutom har han Alzheimers sjukdom som gör att han inte kan bo hemma 
längre. Sedan ett halvår bor Sten på ett boende för personer med 
demenssjukdom.  
 
Ibland tappar Sten förmågan att göra sig förstådd med talet. Det är störst 
problem att kommunicera med honom när han är orolig eller upprörd och det 
tycker personalen att han är större delen av sin vakna tid. Sten behöver hjälp 
med flera saker, som till exempel personlig hygien, men han vill inte ha någon 
hjälp i dessa situationer. Personalen förstår att han känner sig kränkt när de 
ska hjälpa honom med saker som känns privata. 
 
När Sten flyttade in på boendet fyllde hans anhöriga i en levnadsberättelse, 
men det är inte alla i personalen som haft tid att läsa den. Sten är uppvuxen i 
en familj med nio syskon, sex flickor och tre pojkar, varav Sten är äldst. Trots 
knappa förhållanden i familjen fick Sten och hans bröder möjlighet att studera 
vidare efter sex år i folkskola. Han utbildade sig till lärare och arbetade de 
sista 25 åren som rektor på en folkhögskola. Sten har bott själv under sitt 
vuxna liv. Han har alltid varit en friluftsmänniska med ett stort naturintresse. 
Resor, musik och böcker har också varit en viktig del av hans liv.  
 
Trots sin ålder och sina sjukdomar är Sten fortfarande fysiskt aktiv och 
mycket rörlig. Han är mycket morgonpigg och klär ofta på sig och vill gå ut 
redan vid 6-tiden på morgonen. Vid ett tillfälle lyckades han på något sätt ta 
sig ut tidigt på morgonen, trots kodlåset på ytterdörren. Det har också hänt 
flera gånger att personalen upptäckt att Sten försökt ta sig ut genom ett 
fönster. Personalen känner att de behöver ha honom i sin närmaste 
omgivning för att ha kontroll över vad han gör. Det har också hänt – att han 
slagit till personal till exempel i samband med toalettbesök. Detta beror på att 
han inte alltid förstår vad som är på gång. Sten har också slagit till eller 
knuffat andra boende när han blivit irriterad över något.  
När personalen har mycket att göra och inte hinner se vad Sten har för sig, 
händer det att de sätter honom i en fåtölj i dagrummet och placerar ett 
brickbord framför. Sten blir då orolig och irriterad och han brukar rycka och 
slita i brickbordet tills det lossnar.  
 
Vid måltiderna kan Stens beteende ställa till med problem. Sten klagar på de 
andra runt bordet och det kan bli en mycket upprörd stämning. Eftersom 
personalen behöver ta rast mitt på dagen och bara en i personalen finns kvar 
för att hjälpa de boende med måltiden, blir särskilt lunchtiden en stressig och 
orolig tidpunkt.  

  



 
 

 

Det är svårt att få Sten att duscha och byta kläder. Han är stark och det är 
svårt för personalen att motivera honom till något han inte vill. Man har 
diskuterat olika lösningar och några menar att han borde få lugnande medicin 
så att han lättare kan få hjälp med duschning. Det är svårast när man vet att 
Stens son och sonhustru ska komma på besök eftersom de blir arga och 
upprörda om Sten är smutsig, orakad eller luktar illa. Sten har alltid varit 
mycket noga med sitt utseende och sin hygien tidigare i livet och därför 
menar sonen och hans fru att det måste vara personalens fel att han nu är så 
ovårdad.  
 
Personalen tycker att situationen på boendet börjar bli ohållbar. Man oroar 
sig för de anhörigas reaktioner och försöker undvika de anhöriga så mycket 
som möjligt. Personalen är också bekymrad för vad som kan hända om Sten 
skadar någon av de andra på boendet. De oroar sig även för Stens säkerhet 
om han lyckas ta sig ut vid ett obevakat ögonblick. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Vad innebär ett bra möte med en vårdtagare för dig? 

 Hur kan du anpassa ditt bemötande efter vårdtagarens behov? 

 Vad innebär det för dig att respektera vårdtagarens integritet och 

självbestämmande? 

 Vad tror du att ett bra möte innebär för vårdtagaren? 

 Vad kan vara svårt när det gäller bemötande? 

 Ett gott bemötande är mer än bara ett trevligt sätt. Ge exempel på vad som 

mer kan vara viktigt i ett gott bemötande. 

 Vilka är dina egna styrkor och svagheter när det gäller bemötande? 

 Hur påverkar dina egna föreställningar och reaktioner om olika människor 

ditt bemötande? 
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https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19620/2015-1-5.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19620/2015-1-5.pdf
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/Bemotande/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/psykiatri/Teman/Bemotande/Sidor/default.aspx
http://www.vardhandboken.se/Kategori/Bem%C3%B6tande
http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Metoder-och-arbetssatt/Nollvision--for-en-demensvard-utan-tvang-och-begransningar1/Handbok/
http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Metoder-och-arbetssatt/Nollvision--for-en-demensvard-utan-tvang-och-begransningar1/Handbok/
http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Metoder-och-arbetssatt/Nollvision--for-en-demensvard-utan-tvang-och-begransningar1/Handbok/
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http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Metoder-och-arbetssatt/Nollvision--for-en-demensvard-utan-tvang-och-begransningar1/Webbutbildning/
http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Metoder-och-arbetssatt/Nollvision--for-en-demensvard-utan-tvang-och-begransningar1/Webbutbildning/
http://www.demenscentrum.se/Arbeta-med-demens/Metoder-och-arbetssatt/Nollvision--for-en-demensvard-utan-tvang-och-begransningar1/Webbutbildning/
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 Hur skulle ...? 

 Vad har ...? 

 Vilka tankar...? 

 Berätta om… 

 Beskriv… 

 Tycker du...? 

 Vill du...? 

 Tror du ...? 

 När ...? 

 Var ...? 

 



 
 

 

 

 Det blir allt vanligare med äldre vårdtagare som har ett annat modersmål än 

svenska och det är inte möjligt att ha personal som talar olika främmande 

språk på alla äldreboenden. Kommunikationen i filmen fungerar dåligt. Vad 

är det som brister?  

 Hur skulle man kunna lösa problemen med kommunikation? För att bättre 

förstå Simins behov? Ge förslag. 

 Vad tycker du om miljön på äldreboendet som skildras i filmen? 

 
  



 
 

 

 



 
 

 

 
TIPS PÅ LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL 

Fördjupande Litteratur 

  

http://www.socialstyrelsen.se/etikisocialtjansten


 
 

 

 

Eleven beskriver vad som 

kännetecknar ett normalt 

åldrande 

 

Beskriver 

översiktligt  

Beskriver 

utförligt  

Beskriver 

utförligt och 

nyanserat  

   



 
 

 

 Äldrecentrum.se 

http://www.demenscentrum.se/ 

 Aging Research Center (ARC)  

http://ki-su-arc.se/ 

 Äldre i centrum  

http://www.aldrecentrum.se/ 

 Demenscentrum.se  

www.demenscentrum.se 

 

 Beskriv den forskning ni valt. 

 Vilket resultat har man kommit fram till? 

 Vilken nytta kan kunskapen ha för arbetet med äldre? 

  

http://www.demenscentrum.se/
http://ki-su-arc.se/
http://www.aldrecentrum.se/
http://www.demenscentrum.se/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

TIPS PÅ LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL 

 

Litteratur 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/seniorguiden/
http://www.1177.se/Tema/Senior/
http://www03.edu.fi/svenska/laromedel/omdom/info.html


 
 

 

 



 
 

 

  

 Ta reda på mer om andra matkulturer och traditioner. Det kan till exempel 

vara vilka livsmedel som används mycket i andra länder.  

 Ge exempel på någon högtid som firas och ta reda på om människors kost 

påverkas av religionen i landet.  

 Ge förslag på hur maten på sjukhus eller vård- och omsorgsboende kan 

anpassas till andra matkulturer. 

  



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TIPS PÅ LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL 

 

http://www.kunskapsguiden.se/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12340/R2009-18-Det-ar-aldrig-for-sent.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12340/R2009-18-Det-ar-aldrig-for-sent.pdf
http://www.skane.se/webbplatser/skanes-universitetssjukhus/vardgivare-och-remittent/natbaserade-utbildningar1/tuf_utbildning_webb/
http://www.skane.se/webbplatser/skanes-universitetssjukhus/vardgivare-och-remittent/natbaserade-utbildningar1/tuf_utbildning_webb/
http://www.msb.se/
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27406.pdf
http://www.msb.se/


 
 

 

 
   

http://www.msb.se/
https://www.youtube.com/watch?v=wAtinWnl4O4
https://www.1177.se/Dokument/V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland/alla_faller_2010.pdf?epslanguage=sv
https://www.1177.se/Dokument/V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland/alla_faller_2010.pdf?epslanguage=sv
https://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43220


 
 

 

 

http://host.learnways.com/sll/vardhygien/template.htm


 
 

 

Eleven redogör för hur smitta 

och smittspridning förhindras 

 

E. Redogör 

översiktligt  

C. 

Redogör 

utförligt  

A. Redogör 

utförligt och 

nyanserat  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Namn 

 
Poäng: 

 

1. På vilka arbetsplatser ska personalen använda basala hygienrutiner? 
a. På sjukhus och vårdcentraler 
b. Inom hemtjänsten 
c. På äldreboenden 

 
2. Vilket är syftet med basala hygienrutiner? 

a. Att förhindra smitta mellan vårdtagare 
b. Att förhindra smitta mellan vårdtagare och personal 
c. Att förhindra smitta i samhället 

 
3. I basala hygienrutiner ingår att: 

a. använda förkläde när man lagar mat 
b. hålla armvecket för munnen när man nyser 
c. tvätta och desinfektera händerna 
d. använda handskar 

 
4. När man arbetar med patientnära arbete ska arbetskläderna: 

a. vara kortärmade 
b. vara vita 
c. kunna tvättas i 30 grader 
 

5. Varför ska man inte använda ringar och armband i vårdarbete? 
a. Man kan tappa dem 
b. De samlar bakterier 
c. De gör det svårare att desinfektera händerna 

 
6. Vilken är den vanligaste smittvägen? 

a. Via händerna 
b. Via hostningar och nysningar 
c. Via arbetskläderna 

 
7. Vilken metod är effektivast för att få bort bakterier och mikroorganismer 

från händerna? 
a. Att tvätta händerna med tvål och vatten 
b. Att använda handdesinfektion 
c. Att spola händerna i varmt vatten 

  



 
 

 

8. När ska man desinfektera händerna? 
a. Före rent arbete 
b. Efter smutsigt arbete 
c. Före och efter patientnära arbete 
d. Efter användning av handskar 

 
9. När man arbetar med vårdtagare som har gastroenterit ska man även tvätta 

händerna före desinfektion. Varför ska man det? 
a. Tvål och vatten dödar alla virus som orsakar gastroenterit 
b. Desinfektionsmedel har sämre effekt på virus som ger gastroenterit 
c. Viruset spolas bort med vattnet 

 
10. Handskar ska användas när man: 

a. matar en person 
b. tar blodprov 
c. hjälper en person på toaletten 
d. lägger om ett sår 

 
11. Skyddskläder ska användas när det finns risk för kontamination. Det 

innebär att: 
a. man blir förorenad av något 
b. mikroorganismer dör 
c. man vidrör något med kläderna 

 
12. När man hanterar smutstvätt ska man tänka på att: 

a. alltid torka tvätten före man lägger den i tvättsäcken 
b. aldrig lägga smutsig tvätt på golvet 
c. lägga smutstvätten direkt i en tvättsäck eller tvättkorg 

 
13. När man lagar mat till vårdtagare ska man tänka på att: 

a. snabbt kyla ner mat som ska förvaras i kylskåpet 
b. alltid använda handskar 
c. det går att värma rester flera gånger 

 
14. En smittkälla kan vara: 

a. en person som är sjuk och har tydliga symtom 
b. ett livsmedel 
c. förorenat vatten 
d. en person som bär på en sjukdom utan att ha några symtom 

 
15. Indirekt kontaktsmitta innebär att smitta sprids: 

a. genom små partiklar i luften 
b. när någon sticker sig på en använd kanyl 
c. genom att smittämne förs över till exempel via en förorenad handduk 
d. genom sexuell kontakt 

 
16. De flesta luftvägsinfektioner smittar via: 

a. luftburen smitta 
b. droppsmitta 
c. blodsmitta 
 

17. Enligt smittskyddslagen är man skyldig att: 



 
 

 

a. informera sin läkare om att man har en sjukdom 
b. söka läkarvård om man misstänker att man blivit smittad av hiv eller 

annan allmänfarlig sjukdom 
c. anmäla infektionskänsliga personer till sjukvården 

 
18. Att en infektion är vårdrelaterad innebär att: 

a. infektionen drabbar en vårdtagare i samband med vård eller omsorg 
b. infektionen drabbar en personal i samband med vård eller omsorg 
c. det är en infektion som inte går att behandla med antibiotika 

 
19. En resistent bakterie: 

a. är en bakterie som inte ger några symtom 
b. kan bara drabba infektionskänsliga personer 
c. är en bakterie som inte påverkas av vanliga antibiotika 
d. går inte att behandla 
e. kan en person bära utan att själv vara sjuk 

 
20. Vissa personer är mer känsliga för infektioner. Det kan vara: 

a. mycket små barn 
b. äldre och nedsatta personer 
c. personal inom vård och omsorg 

  



 
 

 

1. På vilka arbetsplatser ska personalen använda basala hygienrutiner? 
a. På sjukhus och vårdcentraler 
b. Inom hemtjänsten 
c. På äldreboenden  

2. Vilket är syftet med basala hygienrutiner? 
a. Att förhindra smitta mellan vårdtagare 
b. Att förhindra smitta mellan vårdtagare och personal 
a. Att förhindra smitta i samhället 

3. I basala hygienrutiner ingår att: 
a. använda förkläde när man lagar mat 
b. hålla för munnen när man nyser 
c. tvätta och desinfektera händerna 
d. använda handskar 

4. När man arbetar med patientnära arbete ska arbetskläderna: 
a. vara kortärmade 
a. vara vita 
b. kunna tvättas i 30 grader 

5. Varför ska man inte använda ringar och armband i vårdarbete? 
a. Man kan tappa dem 
b. De samlar bakterier 
c. De gör det svårare att desinfektera händerna 

6. Vilken är den vanligaste smittvägen? 
a. Via händerna 
b. Via hostningar och nysningar 
c. Via arbetskläderna 

7. Vilken metod är effektivast för att få bort bakterier och mikroorganismer 
från händerna? 
a. Att tvätta händerna med tvål och vatten 
b. Att använda handdesinfektion 
c. Att spola händerna i varmt vatten 

 



 
 

 

8. När ska man desinfektera händerna? 
a. Före rent arbete 
b. Efter smutsigt arbete 
c. Före och efter patientnära arbete 
d. Efter användning av handskar 

 
9. När man arbetar med vårdtagare som har gastroenterit ska man även tvätta 

händerna före desinfektion. Varför ska man det? 
a. Tvål och vatten dödar alla virus som orsakar gastroenterit 
b. Enbart desinfektionsmedel har sämre effekt på virus som ger 

gastroenterit 
c. Viruset spolas bort med vattnet 

10. Handskar ska användas när man: 
a. matar en person 
b. tar blodprov 
c. hjälper en person på toaletten 
d. lägger om ett sår 

11. Skyddskläder ska användas när det finns risk för kontamination. Det 
innebär att: 
a. man blir förorenad av något 
b. mikroorganismer dör 
c. man vidrör något med kläderna 

12. När man hanterar smutstvätt ska man tänka på att: 
a. alltid torka tvätten före man lägger den i tvättsäcken 
b. aldrig lägga smutsig tvätt på golvet 
c. lägga smutstvätten direkt i en tvättsäck eller tvättkorg 

13. När man lagar mat till vårdtagare ska man tänka på att: 
a. snabbt kyla ner mat som ska förvaras i kylskåpet 
b. alltid använda handskar 
c. det går att värma rester flera gånger 

14. En smittkälla kan vara: 
a. en person som är sjuk och har tydliga symtom 
b. ett livsmedel 
c. förorenat vatten 
d. en person som bär på en sjukdom utan att ha några symtom 

15. Indirekt kontaktsmitta innebär att smitta sprids: 
a. genom små partiklar i luften 
b. när någon sticker sig på en använd kanyl 
c. genom att smittämne förs över till exempel via en förorenad handduk 
d. genom sexuell kontakt 

 



 
 

 

16. De flesta luftvägsinfektioner smittar via: 
a. Luftburen smitta 
b. Droppsmitta 
c. Blodsmitta 

17. Enligt smittskyddslagen är man skyldig att: 
a. Informera sin läkare om att man har en sjukdom 
b. Söka läkarvård om man misstänker att man blivit smittad av hiv eller 

annan allmänfarlig sjukdom 
c. Anmäla infektionskänsliga personer till sjukvården 

18. Att en infektion är vårdrelaterad innebär att: 
a. infektionen drabbar en vårdtagare i samband med vård eller omsorg 
b. infektionen drabbar en personal i samband med vård eller omsorg 
c. det är en infektion som inte går att behandla med antibiotika 

19. En resistent bakterie: 
a. Är en bakterie som inte ger några symtom 
b. Kan bara drabba infektionskänsliga vårdtagare 
c. Är en bakterie som inte påverkas av vanliga antibiotika 
d. Går inte att behandla 
e. Kan en person bära utan att själv vara sjuk 

20. Vissa personer är mer känsliga för infektioner. Det kan vara: 
a. Mycket små barn 
b. Äldre och nedsatta personer 
c. Personal inom vården 

  



 
 

 

TIPS PÅ LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL 

http://stream.skane.se/Utbildningsportalen/Koncernkontoret/Vardhygien_Basalt_saklart_20130531/player.html
http://stream.skane.se/Utbildningsportalen/Koncernkontoret/Vardhygien_Basalt_saklart_20130531/player.html
http://www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/styrandedokument/dokument/basala_hygienrutiner/dokument/checklista---basala-hygienrutiner/
http://www.vardgivarguiden.se/avtaluppdrag/styrandedokument/dokument/basala_hygienrutiner/dokument/checklista---basala-hygienrutiner/
http://www.vårdhandboken.se/


 
 

 

http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/motas-i-musik/
http://www.demenscentrum.se/Utbildning/Webbutbildningar1/motas-i-musik/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. Gör en planering. Frågor du kan ställa dig kan vara:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Genomför aktiviteten och beskriv hur det gick. 

3. Gör en utvärdering. Frågor du kan ta upp är: 

 

 

 

 



 
 

 

TIPS PÅ LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL 

 

http://www.kulturradet.se/Documents/Kultur%20och%20h%C3%A4lsa/Metodbok_R%C3%B6relse.pdf
http://www.kulturradet.se/Documents/Kultur%20och%20h%C3%A4lsa/Metodbok_R%C3%B6relse.pdf
http://www.kulturradet.se/Documents/Kultur%20och%20h%C3%A4lsa/Metodbok_Att%20l%C3%A5ta.pdf
http://www.kulturradet.se/Documents/Kultur%20och%20h%C3%A4lsa/Metodbok_Att%20l%C3%A5ta.pdf
http://www.kulturellahjarnan.se/


 
 

 

 
Litteratur 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5FWn4JB2YLU
https://www.youtube.com/watch?v=R0JKCYZ8hng


 
 

 

 

TIPS PÅ LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL 

https://www.youtube.com/watch?v=ioRmPRBZCU4
https://www.youtube.com/watch?v=GtCjFUKWZbI
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/omsorg--och-sociala-tjanster/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Arbetsteknik-och-forflyttningskunskap/Oversikt/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Arbetsteknik-och-forflyttningskunskap/Oversikt/


 
 

 

Litteratur 

  



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

TIPS PÅ LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL 

 

Litteratur 

http://www.regionhalland.se/PageFiles/46242/Steg%20f%C3%B6r%20steg%20-%20f%C3%B6r%20en%20meningsfull%20och%20upplevelserik%20vardag%20i%20%C3%A4ldreomsorgen.pdf
http://www.regionhalland.se/PageFiles/46242/Steg%20f%C3%B6r%20steg%20-%20f%C3%B6r%20en%20meningsfull%20och%20upplevelserik%20vardag%20i%20%C3%A4ldreomsorgen.pdf
http://www.regionhalland.se/PageFiles/46242/Steg%20f%C3%B6r%20steg%20-%20f%C3%B6r%20en%20meningsfull%20och%20upplevelserik%20vardag%20i%20%C3%A4ldreomsorgen.pdf
http://www.regionhalland.se/PageFiles/46242/Steg%20f%C3%B6r%20steg%20-%20f%C3%B6r%20en%20meningsfull%20och%20upplevelserik%20vardag%20i%20%C3%A4ldreomsorgen.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12643/R2011-05-F.nedsattn-fysisk-akt-byggd-miljo-t.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12643/R2011-05-F.nedsattn-fysisk-akt-byggd-miljo-t.pdf
http://www.fyss.se/


 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Namn:  

 
Poäng: 

 

 

1. Vad innebär det att en vårdtagare är immobiliserad? 
a. Att personen rör sig långsamt 
b. Att personen inte kan röra sig normalt och till exempel är sängliggande  
c. Att personen har benskörhet 

 
2. Vilken personalgrupp har som en av sina uppgifter att förebygga 

sänglägeskomplikationer? 
a. Vård- och omsorgspersonal 
b. Sjuksköterskor 
c. Sjukgymnaster 

 
3. För att förhindra att sängliggande vårdtagare blir nedstämda och rastlösa kan 

man: 
a. Gå in ofta till vårdtagaren  
b. Se till att vårdtagaren har något att göra, t.ex. läsa eller se på TV 
c. Se till att inte störa vårdtagaren så ofta 

 
4. Vid orörlighet ökar risken för komplikationer från cirkulationsorganen, som 

exempelvis: 
a. Osteoporos 
b. Trombos 
c. Blodtrycksfall när man reser sig upp 

 
5. För att förbygga komplikationer från cirkulationsorganen kan man se till att 

vårdtagaren: 
a. ligger så stilla som möjligt 
b. använder kompressionsstrumpor 
c. trampar med fötterna och böjer och sträcker knäna  

 
6. När man ligger ner blir andningen: 

a. djupare 
b. ytligare 
c. snabbare 

 
7. Atelektaser innebär att: 

a. det bildas bakterier i lungorna 
b. lungblåsorna faller samman 
c. syresättningen i kroppen förbättras 



 
 

 

 
8. För att förbygga komplikationer från lungorna kan man hjälpa vårdtagaren att: 

a. ändra läge i sängen 
b. använda ett hjälpmedel för motståndsandning 
c. höja huvudänden på sängen då och då 

 
9. Kontraktur innebär att: 

a. en led går att böja mer än normalt 
b. en led får en felaktig ställning 
c. en led hoppar ur läge 

 
10. För att förbygga komplikationer från rörelseorganen kan man hjälpa 

vårdtagaren att: 
a. böja och sträcka  lederna 
b. andas djupt 
c. vara så aktiv som möjligt 

 
11. Risken för förstoppning ökar när: 

a. man dricker för lite 
b. man ligger till sängs en längre tid 
c. maten passerar långsammare genom mag- tarmkanalen 

 
12.  För att förebygga komplikationer från tarmarna kan man hjälpa vårdtagaren 

att: 
a. dricka tillräckligt med vätska 
b. äta mindre portioner 
c. sköta sina toalettbesök i avskildhet 

 
13.  Diures innebär:  

a. blodvolym 
b. urinmängd 
c. urinvägsinfektion 

 
14.  För att förebygga komplikationer från njurarna kan man: 

a. ha kontroll på vårdtagarens vätskebalans 
b. behandla med antibiotika 
c. ge näringsdryck 

 
15.  Trycksår uppstår: 

a. lättast där benet ligger nära huden 
b. lättare om det är fuktigt och varmt i sängen 
c. lättare när blodcirkulationen är nedsatt i någon kroppsdel 

 
16.  För att förebygga trycksår kan man: 

a. använda kompressionsstrumpor 
b. avlasta huden från tryck 
c. smörja huden regelbundet 

 

  



 
 

 

 

1. Vad innebär det att en person är immobiliserad? 
a. Att personen rör sig långsamt 
b. Att personen inte kan röra sig normalt och till exempel är sängliggande  
c. Att personen har benskörhet 

 
2. Vilken personalgrupp har som en av sina uppgifter att förebygga 

sänglägeskomplikationer? 
a. Vård- och omsorgspersonal 
b. Sjuksköterskor 
c. Sjukgymnaster 

 
3. För att förhindra att sängliggande vårdtagare blir nedstämda och rastlösa kan 

man: 
a. Gå in ofta till vårdtagaren  
b. Se till att vårdtagaren har något att göra, t.ex. läsa eller se på TV 
c. Se till att inte störa vårdtagaren så ofta 

 
4. Vid orörlighet ökar risken för komplikationer från cirkulationsorganen, som 

exempelvis: 
a. Osteoporos 
b. Trombos 
c. Blodtrycksfall när man reser sig upp 

 
5. För att förbygga komplikationer från cirkulationsorganen kan man se till att 

vårdtagaren: 
a. ligger så stilla som möjligt 
b. använder kompressionsstrumpor 
c. trampar med fötterna och böjer och sträcker i knäna  

 
6. När man ligger ner blir andningen: 

a. djupare 
b. ytligare 
c. snabbare 

 
7. Atelektaser innebär att: 

a. det bildas bakterier i lungorna 
b. lungblåsorna faller samman 
c. syresättningen i kroppen förbättras 

 
8. För att förbygga komplikationer från lungorna kan man hjälpa vårdtagaren att: 

a. ändra läge i sängen 
b. använda ett hjälpmedel för motståndsandning 
c. höja huvudänden på sängen då och då 

  



 
 

 

9. Kontraktur innebär att: 
a. en led går att böja mer än normalt 
b. en led får en felaktig ställning 
c. en led hoppar ur läge 

 
10. För att förbygga komplikationer från rörelseorganen kan man hjälpa 

vårdtagaren att: 
a. böja och sträcka i lederna 
b. andas djupt 
c. vara så aktiv som möjligt 

 
11. Risken för förstoppning ökar när: 

a. man dricker för lite 
b. man ligger till sängs en längre tid 
c. maten passerar långsammare genom mag- tarmkanalen 

 
12.  För att förebygga komplikationer från tarmarna kan man hjälpa vårdtagaren 

att: 
a. dricka tillräckligt med vätska 
b. äta mindre portioner 
c. sköta sina toalettbesök i avskildhet 

 
13.  Diures innebär:  

a. blodvolym 
b. urinmängd 
c. urinvägsinfektion 

 
14.  För att förebygga komplikationer från njurarna kan man: 

a. ha kontroll på vårdtagarens vätskebalans 
b. behandla med antibiotika 
c. ge näringsdryck 

 
15.  Trycksår uppstår: 

a. lättast där benet ligger nära huden 
b. lättare om det är fuktigt och varmt i sängen 
c. lättare när blodcirkulationen är nedsatt i någon kroppsdel 

 
16.  För att förebygga trycksår kan man: 

a. använda kompressionsstrumpor 
b. avlasta huden från tryck 
c. smörja huden regelbundet 
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http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43223
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-140-2.pdf?issuusl=ignore
https://www.youtube.com/watch?v=KXJ1GLmsqnc


 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 
Matens betydelse 
Erik är en 80-årig man som bor själv i en lägenhet. Han har tidigare i livet 
arbetat som kyrkvaktmästare och har fram till för tre månader sedan varit en 
mycket aktiv pensionär.Erik har använt mediciner för hypertoni, men förutom 
det har han varit frisk.  
För tre månader sedan insjuknade Erik i en stroke. Han blev förlamad i sin 
vänstra sida och hade under de första veckorna stora besvär med att svälja. 
Sväljningsbesvären har förbättrats, men kvarstår till viss del. Erik är klar och 
ordnad men har en kvarstående afasi. Han kan förmedla sig hjälpligt med tal, 
men behöver tid på sig för att få fram det han vill ha sagt. 
De första tre veckorna vårdades Erik på en geriatrisk avdelning på sjukhuset. 
Efter detta blev han utskriven till hemmet där han nu får hjälp av hemtjänst tre 
gånger per dag. Han har även tillsyn av nattpatrull en gång varje natt. Erik var 
tidigare en matfrisk person som gärna själv lagade mat. Han gick också flera 
gånger i veckan och åt lunch på restaurangen på ett serviceboende i 
närheten. Där träffade Erik bekanta som han umgåtts med under många år. 
Nu äter Erik den mat som hemtjänsten lagar eller har med sig.  
Till frukost brukar personalen koka en portion gröt och till lunch får Erik en 
färdig matlåda som hämtas från ett centralkök i kommunen. Till kvällen brukar 
personalen värma en soppa eller någon enklare maträtt. Erik äter ofta bara 
upp en liten del av portionen som han får serverad. Han behöver mycket tid 
på sig för att äta och när maten blir kall tycker han inte längre att den smakar 
gott. Erik klarar själv att ta sig något mellanmål, som kaffe och smörgås 
under dagen. Men det blir inte ofta han gör det, han känner sig sällan särskilt 
sugen på något att äta.  
Erik är 180 cm lång. Före sin stroke vägde Erik 80 kg och nu väger han 65 kg. 
Erik behandlas med fem olika mediciner för blodtrycket och för att förebygga 
blodproppar. Han tar även en antidepressiv medicin. 
Använd riskbedömningsinstrumentet MNA. Fyll i formuläret utifrån 
fallbeskrivningen om Erik.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.skane.se/webbplatser/skanes-universitetssjukhus/organisation-a-o/kunskapscentrum-for-geriatrik/kunskapsbank/nutritionslankar/energikalkylator/
http://www.skane.se/webbplatser/skanes-universitetssjukhus/organisation-a-o/kunskapscentrum-for-geriatrik/kunskapsbank/nutritionslankar/energikalkylator/
http://www.skane.se/webbplatser/skanes-universitetssjukhus/organisation-a-o/kunskapscentrum-for-geriatrik/kunskapsbank/nutritionslankar/energikalkylator/


 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

Namn: 

 
Poäng: 

 

 

1. Tallriksmodellen är ett hjälpmedel som: 
a. visar livsmedel med liknande näringsinnehåll i sju olika grupper 
b. visar proportionerna mellan tre delar som bör ingå i en måltid 
c. visar hur man anpassar kost till sjuka 
 

2. Sjukdomar som infektioner och feber 
a. Minskar energiförbrukningen 
b. Ökar energiförbrukningen 
c. Påverkar inte energiförbrukningen 
 

3. SNR-kost innebär 
a. Kost som är anpassad till en frisk person 
b. Kost som innehåller ökad energimängd 
c. Kost som är anpassad till sjuka personer 

 
4. När man blir äldre 

a. Minskar behovet av energi 
b. Ökar behovet av energi 
c. Minskar behovet av näringsämnen 
 

5. En persons BMI räknas ut 
a. Vikten gånger längden 
b. Vikten delat med längden gånger längden 
c. Längden delat med vikten gånger vikten 
 

6. Undernäring kan leda till 
a. Muskelsvaghet 
b. Försämrad sårläkning 
c. Sväljningsproblem 

 
7. Nattfastan ska inte vara längre än 

a. 6–8 timmar 
b. 10–11 timmar 
c. 5–10 timmar 

 
8. Till äldre med nedsatt aptit är det bra med 

a. Större portioner för att få mer näring 
b. Flera mellanmål under dygnet 
c. Små och täta måltider 

  
9. Sväljningssvårigheter kallas även för 



 
 

 

a. Dysartri 
b. Afasi 
c. Dysfagi 
d. Ataxi 

 
10. Tecken på sväljningssvårigheter kan vara 

a. Att det tar lång tid att äta 
b. Att mat och dryck rinner utanför munnen 
c. Att man lätt sätter i halsen 

 
11. Vid sväljningssvårigheter kan det underlätta om maten är 

a. Mixad eller passerad 
b. Kryddad 
c. Lättflytande 
 

12. När man matar en annan person är det viktigt att 
a. Man sitter högre upp än personen man matar 
b. Att man inte jäktar 
c. Att man tar maten i en viss ordning 

 
13. En persons vätskebehov ökar vid 

a. Sväljningsproblem 
b. Feber 
c. Kräkningar 

 
14. Vissa personer är känsligare för dehydrering, till exempel 

a. Äldre 
b. Tonåringar 
c. Kvinnor 

 
15. Symtom på dehydrering kan vara 

a. Högt blodtryck 
b. Lågt blodtryck 
c. Ökade urinmängder 

 
16. Vid kraftig dehydrering kan symtomen vara 

a. Ökad kroppstemperatur och snabb andning 
b. Minskad kroppstemperatur och långsam puls 
c. Kall fuktig hud 
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http://plus.rjl.se/senioralert
http://www.skane.se/webbplatser/skanes-universitetssjukhus/vardgivare-och-remittent/natbaserade-utbildningar1/tuf_utbildning_webb/
http://www.skane.se/webbplatser/skanes-universitetssjukhus/vardgivare-och-remittent/natbaserade-utbildningar1/tuf_utbildning_webb/
http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/patientsakerhet/verktyg/trycksar-undernaring-och-fall/material/tuff-utbildning-med-speakertext/
http://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/patientsakerhet/verktyg/trycksar-undernaring-och-fall/material/tuff-utbildning-med-speakertext/
http://www.skane.se/webbplatser/skanes-universitetssjukhus/organisation-a-o/kunskapscentrum-for-geriatrik/kunskapsbank/nutritionslankar/energikalkylator/
http://www.skane.se/webbplatser/skanes-universitetssjukhus/organisation-a-o/kunskapscentrum-for-geriatrik/kunskapsbank/nutritionslankar/energikalkylator/
http://www.skane.se/webbplatser/skanes-universitetssjukhus/organisation-a-o/kunskapscentrum-for-geriatrik/kunskapsbank/nutritionslankar/energikalkylator/
http://www.kunskapsguiden.se/
http://www.aldrecentrum.se/
http://www.livsmedelsverket.se/
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a. läkningsprocessen  

b. kost och sår  

c. bensår 

d. diabetessår 

e. trycksår 

f. sårskador 

g. sårvårdsmaterial 

 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 

Namn 

 
Poäng 

 

 

1. När man mäter puls mäter man pulsens frekvens. Det innebär: 
a. Pulsens rytm 
b. Antalet hjärtslag per minut 
c. Hur tydligt pulsen känns 

 
2. Pulsen hos en vuxen person i vila är normalt: 

a. 60–80 slag/ minut 
b. 50–120 slag/minut 
c. Cirka 100 slag/minut 

 
3. Vilket/vilka påstående stämmer? 

a. En vältränad person har lägre vilopuls 
b. Barn har högre puls än vuxna 
c. Vid feber sjunker pulsen 

 
4.  När pulsen är över 100 slag per minut kallas det: 

a. Bradykardi 
b. Takykardi 
c. Hypertoni 
 

5. När man mäter blodtryck får man två värden, t.ex. 140/90. Vad kallas det 
högsta värdet? 
a. Hypertoni 
b. Diastoliskt värde 
c. Systoliskt värde 

 
6. Enheten som blodtrycket mäts i är: 

a. mmHg 
b. slag/minut 
c. grader 

 
7. Högt blodtryck kallas: 

a. Hypotoni 
b. Hypertoni 
c. Takykardi 

 
8. Vilket/vilka påståenden stämmer? 

a. När man mäter blodtryck ska vårdtagaren vila före mätningen 
b. Armen ska hållas i samma nivå som hjärtat vid blodtrycksmätning 



 
 

 

c. När det första pulsslaget hörs noterar man det diastoliska trycket 
 

9. Kärntemperaturen kan mätas: 
a. I armhålan 
b. I ändtarmen 
c. I örat 

 
10.  Vilket/vilka påståenden stämmer? 

a. Normaltemperaturer varierar mellan olika personer 
b. Äldre och nedsatta personer har ofta högre normaltemperatur 
c. Den perifera temperaturen är alltid 37 grader 

 
11. Vid feber: 

a. Ska man se till att personen har extra varmt på sig 
b. Ska man alltid ge febernedsättande läkemedel 
c. Ökar behovet av näring och vätska 

 
12. Andningsfrekvensen: 

a. Ökar vid feber 
b. Är snabbare hos barn 
c. Minskar vid smärta 

 
13. En person som har syrebrist får cyanos, vilket innebär att: 

a. personen andas långsammare 
b. mun, läppar och naglar blir blåaktiga i färgen 
c. andningen låter rosslande 

 
14. Medvetandgrad kan kontrolleras vid: 

a. sjukdomar i hjärnan som t.ex. stroke 
b. skallskador 
c. förgiftning med exempelvis läkemedel 
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http://www.1177.se/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Sarbehandling/Oversikt/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Blodtrycksmatning-manuell/Film-om-tillvagagangssatt-vid-blodtrycksmatning/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Blodtrycksmatning-manuell/Film-om-tillvagagangssatt-vid-blodtrycksmatning/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Blodtrycksmatning-manuell/Testa-dina-kunskaper/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Blodtrycksmatning-manuell/Testa-dina-kunskaper/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Temperaturmatning/Testa-dina-kunskaper/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Temperaturmatning/Testa-dina-kunskaper/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Pulspalpation-pulsmatning/Testa-dina-kunskaper/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Pulspalpation-pulsmatning/Testa-dina-kunskaper/
http://nikola.nu/filmer/urinprov
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https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/vard-i-annans-hem/
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/bruk-och-missbruk/ska-hemtjanstens-anstallda-kopa-ut-alkohol/
https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/bruk-och-missbruk/ska-hemtjanstens-anstallda-kopa-ut-alkohol/
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http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Teman/Hemtjanst/Sidor/Kvalitetsomraden-for-hemtjansten.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Teman/Hemtjanst/Sidor/Kvalitetsomraden-for-hemtjansten.aspx


 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 

  



 
 

 

 
Sekretess 
Karin arbetar i hemtjänsten och har varit på ett besök hos en vårdtagare. 
Vårdtagaren heter Märta och hon är svårt sjuk i MS, multipel skleros. Märtas 
man Sture har vårdat henne i hemmet under flera år och nu börjar situationen 
bli ohållbar. Märta behöver ständig tillsyn och hjälp med det mesta; 
förflyttningar, personlig hygien, matning med mera. Hemtjänsten besöker 
Märta flera gånger per dag, men det skulle behövas ännu mer hjälp för att 
omsorgen skulle bli bra. 
Biståndshandläggaren har pratat med Märtas man om att Märta snart behöver 
plats på ett särskilt boende. Detta har ännu inte gått att ordna på grund av att 
det är kö till de platser som finns i kommunen och det finns inget ledigt 
boende i samhället där Märta bor. Märtas man vill ha henne i närheten och 
helst att hon ska få bo kvar hemma. Men Sture börjar också bli allt skröpligare 
och skulle behöva mer hjälp för att klara av att sköta sin fru. 
 
Karin funderar på situationen i hemmet. Det känns inte bra att lämna Märta 
när hon vet att hon behöver mer omsorg. Karin funderar också över hur det 
ska bli när Märta inte finns längre och hur Sture då ska klara sig. 
När Karin kommer till hemtjänstlokalen möter hon Anna som arbetar på ett 
äldreboende i samhället. Karin känner ett starkt behov av att prata om sina 
tankar och hon vet att Anna är en person som kan förstå vad hon pratar om, 
de arbetar ju inom samma område. Anna bor dessutom på samma gata som 
Märta och Sture och känner till dem väl. Karin berättar om situationen hos 
Märta och Sture för Anna och frågar om det inte finns något ledigt rum på 
äldreboendet. De diskuterar också om det skulle finna någon möjlighet att 
både Sture och Märta skulle kunna få plats på ett särskilt boende. 
Efter samtalet känner Karin sig lättad av att ha fått dela med sig av sina 
känslor med Anna som är en person som går att lita på och som Karin vet inte 
kommer att sprida informationen vidare. Båda har ju tystnadsplikt. 
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http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-2-28
http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Webb-utbildningar/Sidor/E-halsa-och-valfardsteknologi-i-socialtjansten.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Webb-utbildningar/Sidor/E-halsa-och-valfardsteknologi-i-socialtjansten.aspx
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http://www.mfd.se/
https://www.youtube.com/watch?v=JZ37nb3I8_Y
http://www.mfd.se/valfardsteknologi/kognitivt-stod/om-kognition-och-hjalpmedel/kapitel-2-forskrivning-av-kognitiva-hjalpmedel/
http://www.mfd.se/valfardsteknologi/kognitivt-stod/om-kognition-och-hjalpmedel/kapitel-2-forskrivning-av-kognitiva-hjalpmedel/
https://www.youtube.com/watch?v=4AgubK5d1rY
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http://www.skl.se/
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http://www.1177.se/Tema/1177-Vardguiden-for-vardpersonal/Anvand-1177se-i-motet-med-patienten/Film-om-hur-du-kan-anvanda-1177se-i-motet-med-patienten-for-vardpersonal/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

”I EN SÅDAN SÄRSKILD BOENDEFORM SOM AVSES I 5 

KAP. 5 § SOCIALTJÄNSTLAGEN (2001:453) SKA DET, 

UTIFRÅN DEN ENSKILDES AKTUELLA BEHOV, FINNAS 

TILLGÅNG TILL PERSONAL DYGNET RUNT SOM UTAN 

DRÖJSMÅL KAN UPPMÄRKSAMMA OM EN BOENDE 

BEHÖVER STÖD OCH HJÄLP. DEN BOENDE SKA GES DET 

STÖD OCH DEN HJÄLP SOM BEHÖVS TILL SKYDD FÖR LIV, 

PERSONLIG SÄKERHET ELLER HÄLSA”. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Namn 

 
Poäng

 

 

1. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 
a. HSL är en ramlag 
b. HSL reglerar kommunens socialtjänst 
c. HSL anger målen för sjukvården 

 

2. Vårdgarantin gäller: 
d. Vård inom primärvården 
e. Vid akut sjukdom eller skada 
f. I hela landet 

 
3. Patientsäkerhetslagen 

a. Syftar till att vårdskador ska undvikas 
b. Ska göra det lättare för patienter att anmäla felbehandling 
c. Anger att vårdgivaren har en skyldighet att informera patienter som 

drabbats av en vårdskada 
 

4. Om en patient vill klaga på vården kan man vända sig till: 
a. HSAN 
b. Patientnämnden 
c. Den mottagning eller avdelning där man behandlats 

 
5. Vem kan göra en anmälan enligt Lex Maria? 

a. En patient som är missnöjd 
b. En vårdverksamhet 
c. En person som bor i ett kommunalt gruppboende 

 
6.  En person som kan utföra en uppgift och har skaffat sig kunskaper genom 

praktisk erfarenhet har: 
a. Formell kompetens 
b. Reell kompetens 
c. Både formell och reell kompetens 

 
7. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. Delegeringar kan vara muntliga 
b. En delegering kan gälla tills vidare 
c. Delegering får inte göras mot någons vilja 

  



 
 

 

8. Enligt Patientdatalagen ska innehållet i en patientjournal: 
a. Vara lätt att förstå för patienten 
b. Vara skrivet på svenska 
c. Ange vilken information som patienten fått 

 
9. Inre sekretess innebär att: 

a. Bara patienten får läsa sin journal 
b. All personal som arbetar på ett särskilt sjukhus får läsa alla journaler 
c. Bara de som arbetar med patienten får läsa hans eller hennes journal 

 
10. Enligt Smittskyddslagen: 

a. Ska vissa sjukdomar anmälas till smittskyddsläkare 
b. Måste man vara hemma från sitt arbete om man har en smittsam sjukdom 
c. Är man skyldig att lämna prover om man har en allmänfarlig sjukdom 

 
11. I Socialtjänstlagens första paragraf, portalparagrafen, anges: 

a. Hur socialtjänsten är organiserad 
b. Socialtjänstens övergripande mål 
c. Socialnämndens uppgifter 

 
12.  Vilka tvångsåtgärder kan göras med stöd av Socialtjänstlagen? 

a. Omhänderta ett barn som far illa 
b. Vårda en person som missbrukar 
c. Inga alls 

 
13.  Enligt Socialtjänstlagen har kommunen ett särskilt ansvar för vissa grupper. De 

är: 
a. Barn och ungdomar 
b. Brottsoffer 
c. Personer med kroniska sjukdomar 

 
14. LSS är en rättighetslag. Det innebär att: 

a. Alla i en kommun har rätt till insatser enligt lagen 
b. Lagen beskriver vilka insatser som en viss grupp har rätt till 
c. Rättigheterna som beskrivs i lagen gäller alla personer med 

funktionshinder 
 

15.  En anmälan enligt Lex Sarah kan göras av: 
a. Vårdtagare som vill klaga på omsorgen 
b. Anhöriga som är missnöjda med insatserna i omsorgen 
c. Personal som arbetar inom omsorgen 

 
16. Vilket eller vilka påståenden stämmer: 

a. En elev kan göra en anmälan enligt Lex Sarah 
b. En anmälan enligt Lex Sarah kan bara göras skriftligt 
c. En anmälan enligt Lex Sarah kan göras anonymt 

 
17. Sekretess och tystnadsplikt gäller för: 

a. Vård- och omsorgspersonal 
b. Lokalvårdare på sjukhus 
c. Elever som gör praktik 



 
 

 

 
18. Skälet till ett omhändertagande enligt Lagen om vård av unga, LVU, kan vara: 

a. Brister i barnets hemmiljö 
b. Missbruk eller kriminalitet hos barnet eller den unge 
c. Att det finns risk att barnets hälsa och utveckling skadas 

 
19. Enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM: 

a. Får en missbrukare tvångsvårdas i upp till två år 
b. Ska vården så snart som möjligt övergå till frivillig vård 
c. Ska förvaltningsrätten ta beslut om tvångsvård är nödvändig 

 
20.  För att vårda en person enlig Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT: 

a. Ska personen lida av en allvarlig psykisk störning 
b. Måste personen ge sitt tillstånd till vård och behandling 
c. Krävs att personen behöver vård dygnet runt 

  



 
 

 

 

1. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 
a. HSL är en ramlag 
b. HSL reglerar kommunens socialtjänst 
c. HSL anger målen för sjukvården 

 
2. Vårdgarantin gäller: 

a. Vård inom primärvården 
b. Vid akut sjukdom eller skada 
c. I hela landet 

 
3. Patientsäkerhetslagen: 

a. Syftar till att vårdskador ska undvikas 
b. Ska göra det lättare för patienter att anmäla felbehandling 
c. Anger att vårdgivaren har en skyldighet att informera patienter som 

drabbats av en vårdskada 
 

4. Om en patient vill klaga på vården kan man vända sig till: 
a. HSAN 
b. Patientnämnden 
c. Den mottagning eller avdelning där man behandlats 

 
5. Vem kan göra en anmälan enligt Lex Maria? 

a. En patient som är missnöjd 
b. En vårdverksamhet 
c. En person som bor i ett kommunalt gruppboende 
 

6. En person som kan utföra en uppgift och har skaffat sig kunskaper genom 
praktisk erfarenhet har: 
a. Formell kompetens 
b. Reell kompetens 
c. Både formell och reell kompetens 

 
7. Vilket eller vilka påståenden stämmer? 

a. Delegeringar kan vara muntliga 
b. En delegering kan gälla tills vidare 
c. Delegering får inte göras mot någons vilja 
 

8. Enligt Patientdatalagen ska innehållet i en patientjournal: 
a. Vara lätt att förstå för patienten 
b. Vara skrivet på svenska 
c. Ange vilken information som patienten fått 

  



 
 

 

9. Inre sekretess innebär att: 
a. Bara patienten får läsa sin journal 
b. All personal som arbetar på ett särskilt sjukhus får läsa alla journaler 
c. Bara de som arbetar med patienten får läsa hans eller hennes journal 

 
10. Enligt Smittskyddslagen: 

a. Ska vissa sjukdomar anmälas till smittskyddsläkare 
b. Måste man vara hemma från sitt arbete om man har en smittsam 

sjukdom 
c. Är man skyldig att lämna prover om man har en allmänfarlig sjukdom 

 
11. I Socialtjänstlagens första paragraf, portalparagrafen, anges: 

a. Hur socialtjänsten är organiserad 
b. Socialtjänstens övergripande mål 
c. Socialnämndens uppgifter 

 
12. Vilka tvångsåtgärder kan göras med stöd av Socialtjänstlagen? 

a. Omhänderta ett barn som far illa 
b. Vårda en person som missbrukar 
c. Inga alls 

 
13. Enligt Socialtjänstlagen har kommunen ett särskilt ansvar för vissa grupper. 

De är: 
a. Barn och ungdomar 
b. Brottsoffer 
c. Personer med kroniska sjukdomar 

 
14. LSS är en rättighetslag. Det innebär att: 

a. Alla i en kommun har rätt till insatser enligt lagen 
b. Lagen beskriver vilka insatser som en viss grupp har rätt till 
c. Rättigheterna som beskrivs i lagen gäller alla personer med 

funktionshinder 
 

15. En anmälan enligt Lex Sarah kan göras av: 
a. Vårdtagare som vill klaga på omsorgen 
b. Anhöriga som är missnöjda med insatserna i omsorgen 
c. Personal som arbetar inom omsorgen 

 
16. Vilket eller vilka påståenden stämmer: 

a. En elev kan göra en anmälan enligt Lex Sarah 
b. En anmälan enligt Lex Sarah kan bara göras skriftligt 
c. En anmälan enligt Lex Sarah kan göras anonymt 

 
17. Sekretess och tystnadsplikt gäller för: 

a. Vård- och omsorgspersonal 
b. Lokalvårdare på sjukhus 
c. Elever som gör praktik 

  



 
 

 

 
18. Skälet till ett omhändertagande enligt Lagen om vård av unga, LVU, kan 

vara: 
a. Brister i barnets hemmiljö 
b. Missbruk eller kriminalitet hos barnet eller den unge 
c. Att det finns risk att barnets hälsa och utveckling skadas 

 
19. Enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM: 

a. Får en missbrukare tvångsvårdas i upp till två år 
b. Ska vården så snart som möjligt övergå till frivillig vård 
c. Ska förvaltningsrätten ta beslut om tvångsvård är nödvändig 

 
20. För att vårda en person enlig Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT: 

a. Ska personen lida av en allvarlig psykisk störning 
b. Måste personen ge sitt tillstånd till vård och behandling 
c. Krävs att personen behöver vård dygnet runt 

 

  



 
 

 

TIPS PÅ LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL 

 

  

http://skl.se/halsasjukvard/patientinflytande/patientlagen.2083.html
http://www.1177.se/Tema/1177-Vardguiden-for-vardpersonal/Om-Tema-Patientlagen/Filmer-om-den-nya-patientlagen---Syfte-och-delaktighet/
http://www.1177.se/Tema/1177-Vardguiden-for-vardpersonal/Om-Tema-Patientlagen/Filmer-om-den-nya-patientlagen---Syfte-och-delaktighet/


 
 

 



 
 

 

Faria 
Faria är 81 år och bor ensam i en lägenhet på tredje våningen. Hon har två 
vuxna söner som ofta kommer på besök och ser till sin mamma. Faria har 
varit frisk i största delen av sitt liv men för fem år sedan fick hon en 
hjärtinfarkt och sedan dess har hon besvär av hjärtsvikt. För några månader 
sedan tyckte Farias söner att hon blivit förändrad. Hon verkade orolig och 
nedstämd och verkade allt mer ointresserad av sådant som tidigare engagerat 
henne. Sönerna ordnade då en tid till läkaren på vårdcentralen. Faria fick 
behandling med antidepressiv medicin, en sömntablett att ta till natten och en 
lugnande medicin som hon kunde ta vid behov. Ett par veckor efter 
läkarbesöket ramlade Faria i lägenheten när hon skulle gå på toaletten. Fallet 
hade orsakat en fraktur på lårbenshalsen och Faria blev inlagd på sjukhuset. 
Vid vårdplaneringen tillsammans med Faria, hennes söner, sjuksköterskan på 
sjukhuset och kommunens biståndsbedömare, bestäms att Faria ska få hjälp 
av hemtjänsten i sin bostad. När hon skrivs ut från sjukhuset står Faria på 
följande läkemedel: 
T. Atenolol 100 mg 1x1 
T. Furix 40 mg 1x1 
T. Simvastatin 40 mg 1x1 
T. Trombyl 75 mg 1x1 
T. Sertralin 50 mg 1x1 
T. Alvedon 500 mg 2x4 
T. Flunitrazepam 1 mg till natten 
T. Stesolid 2,5 mg vid behov 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.kollpalakemedel.se/okloka-listan/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

TIPS PÅ LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL 

http://moodle.demenscentrum.se/moodle/course/view.php?id=9

 

 

 

 

 

http://moodle.demenscentrum.se/moodle/course/view.php?id=9
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Att-ta-medicin-nar-man-ar-aldre/
http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Rad-om-lakemedel/Att-ta-medicin-nar-man-ar-aldre/
http://www.kollpalakemedel.se/
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Vaxtbaserade-lakemedel-traditionella-vaxtbaserade-lakemedel-och-naturlakemedel/
https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Vaxtbaserade-lakemedel-traditionella-vaxtbaserade-lakemedel-och-naturlakemedel/


 
 

 

 

 

 

 

 

Flera olika filmer; kvarliggande kateter, suprapubiskateter och 

tappningskateter 

 

Fördjupande litteratur 

http://www.vardhandboken.se/FokusOmrade/Blodprovstagning
http://www.vardhandboken.se/Texter/Injektioner/Subkutan-sc/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Nutrition-enteral/Oversikt/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Kateterisering-av-urinblasa/Oversikt/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Sugning-av-luftvagar/Oversikt/
http://www.vardhandboken.se/Texter/Oxygenbehandling/Oversikt/
https://vimeo.com/22549601
http://nikola.nu/filmer/kvarliggande-kateter


 
 

 

 



 
 

 

 
Nermin 

Nermin är en 75-årig man som ursprungligen kommer från Bosnien. Han har levt och 
arbetat i Sverige under större delen av sitt liv. Sedan 2 år bor nu Nermin på ett särskilt 
boende för personer med demenssjukdom. Han börjar mer och mer gå tillbaka till att 
tala sitt modersmål och personalen förstår ofta inte vad han säger. Personalen på 
boendet tycker också att det är tråkigt att Nermin nästan aldrig vill vara med på de 
gemensamma aktiviteter som ordnas. Inget får honom att vilja lämna sitt rum trots att 
man erbjuder exempelvis högläsning, sång- och musikunderhållning och bingo. I sitt 
rum har Nermin väggarna täckta av tavlor som han målat själv. 

 
Anna 

Anna, 82 år, har ramlat på väg till toaletten och kommer därför in på 
akutmottagningen. Hon har ont i höger handled som hon tagit emot sig med vid fallet. 
Handleden är mycket svullen och öm. Det är en stressig kväll på akutmottagningen. 
Flera olycksfall har kommit in och personalen arbetar jäktat för att hinna utföra sina 
uppgifter och hjälpa patienterna. Anna ligger på en brits i korridoren och väntar under 
många, långa timmar. Till slut får hon komma till röntgen och det visar sig att 
handleden är bruten. Hon blir gipsad och skickas sedan hem i en taxi. Hon får en påse 
med smärtstillande mediciner med sig. Det är mitt i natten när Anna kommer hem till 
sin lägenhet.  

 
Arvid 

Stefan arbetar i hemtjänsten och brukar bland annat besöka Arvid som på grund av 
Alzheimers sjukdom börjar få allt svårare att komma ihåg saker och ting. Vid ett par 
tillfällen har Arvid inte varit hemma när Stefan kommit och han har då fått gå runt på 
gården och leta efter Arvid. Stefan har oftast hittat honom i den tomma ladugården 
eller i garaget, där Arvid styr och ställer med olika saker. Stefan märker också att Arvid 
blivit allt sämre på att sköta sin hygien. Han har också börjat glömma bort att släppa ut 
sin hund så att den ibland kissar inomhus. Det luktar väldigt illa när man kommer in i 
huset. Stefan funderar över om inte Arvid borde flytta till ett särskilt boende. Han vet 
dock att Arvid som bott och arbetat på sin gård hela livet, inte vill det. 

 
Fundera över och diskutera: 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

TIPS PÅ LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL 

 

Litteratur 

litteratur
  

https://www.youtube.com/watch?v=OlU7HGWwPyo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xsymui7_CYk
https://utbildning.socialstyrelsen.se/enrol/index.php?id=32


 
 

 

 



 
 

 

Eleven beskriver vård- och 

omsorg i livets slutskede 

 

Beskriver 

översiktligt  

Beskriver 

utförligt  

Beskriver 

utförligt och 

nyanserat  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 

TIPS PÅ LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL 

 

 

http://www.nrpv.se/
http://www.cancercentrum.se/
http://www.nrpv.se/
http://palliativ.se/
http://www.nrpv.se/


 
 

 

 

Litteratur 

https://player.vimeo.com/video/81144878?color=ffffff
http://www.nrpv.se/wp-content/uploads/2012/10/Den-d%C3%B6endes-r%C3%A4ttigheter1.pdf
http://www.nrpv.se/wp-content/uploads/2012/10/Den-d%C3%B6endes-r%C3%A4ttigheter1.pdf
http://www.1177.se/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Kriser-och-svarigheter/Sorg/
http://www.1177.se/Tema/Psykisk-halsa/Diagnoser-och-besvar/Kriser-och-svarigheter/Sorg/
http://www.sjukhuskyrka.se/goteborg/ostra/respekt_o_hansyn_2011.pdf
http://www.erstadiakoni.se/


 
 

 

  



 
 

 

 
Per 
Du arbetar på ett särskilt boende för äldre med demenssjukdomar. En av de 
boende heter Per. Han har förutom Alzheimers sjukdom en insulinbehandlad 
diabetes och hjärtsvikt. För en liten stund sedan hittade din arbetskamrat Per 
liggande på golvet bredvid sin säng. Han ser blek och kallsvettig ut. Ni hjälper 
honom upp i sängen. Du ringer sjuksköterskan för att rapportera.  
Kommunikation: Du arbetar på en vårdcentral. En äldre kvinna sitter i 
väntrummet. Hon har kommit in till vårdcentralen utan att ringa först. Kvinnan 
har ramlat på väg till affären och tagit emot sig med sin ena hand. Handen gör 
ont och har svullnat och därför har kvinnan nu gått till vårdcentralen för att få 
hjälp. Sjuksköterskan är upptagen med en omläggning och hon ber dig att ta 
uppgifter av kvinnan varför hon söker vård. Ta uppgifter av kvinnan och 
rapportera till sjuksköterskan. 
 
Vera 
Du arbetar i hemtjänsten och är på besök hos Vera som har daglig tillsyn från 
hemtjänsten. Vera har haft en stroke för några år sedan, men klarar nu det 
mesta på egen hand. Hon har inga kvarstående symtom efter sin stroke. Vera 
har en tablettbehandlad diabetes och ett bensår på höger ben som hon får 
omlagt var annan dag. När du kommer till Vera verkar hon inte sig riktigt lik. 
Hon säger att hon sovit dåligt under natten och är trött och känner sig yr. När 
du frågar henne mer om hur hon mår säger hon att hennes förband på 
bensåret inte sitter bra och att det skaver. Du märker att Vera talar lite 
annorlunda och sluddrar lite på orden. Du ringer sjuksköterskan. 
Arbeta i grupper om tre personer och använd er av SBAR. En rapporterar och 
en tar emot rapporten. En person lyssnar och ger kommentarer. Byt med 
varandra så alla får prova på att rapportera. 

  
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

TIPS PÅ LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL 

  

http://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/sbarforkommunikation.748.html
http://www.samverkanstorget.se/sv/Kommun-och-sjukvard---samverkan-i-Goteborgsomradet/Organisation/Temagrupper/Aldre/Dokument-och-material/SBAR/
http://www.samverkanstorget.se/sv/Kommun-och-sjukvard---samverkan-i-Goteborgsomradet/Organisation/Temagrupper/Aldre/Dokument-och-material/SBAR/
http://www.samverkanstorget.se/sv/Kommun-och-sjukvard---samverkan-i-Goteborgsomradet/Organisation/Temagrupper/Aldre/Dokument-och-material/SBAR/
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19531/2014-10-6.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19531/2014-10-6.pdf
http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html
http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html


 
 

 

 

TIPS PÅ LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL 

 

 

 

http://lyssna.nu/wp-content/files_mf/14352166191428487651Handledninglararemittlivsombarn2012.pdf
http://lyssna.nu/wp-content/files_mf/14352166191428487651Handledninglararemittlivsombarn2012.pdf
http://lyssna.nu/wp-content/files_mf/14352166191428487651Handledninglararemittlivsombarn2012.pdf
https://unicef.se/skolor/bestall-skolmaterial
https://adobeconnect.skl.se/ensamkommande-barn/


 
 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnochungaisocialtjansten/film
http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnochungaisocialtjansten/film
http://www.livetslotteri.raddabarnen.se/


 
 

 

 
TIPS PÅ LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL 

 

 

 

http://www.rattegangsskolan.se/
http://www.rattegangsskolan.se/Sve/HTML/PDF/Lararhandledning_slutversion.pdf
http://www.rattegangsskolan.se/Sve/HTML/PDF/Lararhandledning_slutversion.pdf
http://www.brottsrummet.se/
http://www.brottsoffermyndigheten.se/


 
 

 

 

  

http://www.brottsofferjouren.se/
http://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/brottsoffer


 
 

 

 

TIPS PÅ LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL 

  

https://alkoholhjalpen.se/
http://www.alkoholprofilen.se/
https://www.droginformation.nu/


 
 

 

 

 
  

http://skl.se/download/18.f5c3da514984c1cec68e096/1417420774964/s%C3%A5+funkar+v%C3%A5rden+missbruk+och+beroende+svenska.pdf
http://skl.se/download/18.f5c3da514984c1cec68e096/1417420774964/s%C3%A5+funkar+v%C3%A5rden+missbruk+och+beroende+svenska.pdf
http://www.kunskapsguiden.se/missbruk/Sidor/default.aspx


 
 

 

  



 
 

 

 
Vera 
Lisbeth är 40 år och har en utvecklingsstörning med autistiska drag. Hon bor i 
en egen lägenhet och har fyra personliga assistenter som arbetar på schema 
dygnet runt. Lisbeth klarar dagliga sysslor med hjälp av motivering och 
vägledning av sina assistenter. Lisbeth pratar inte mycket utan svarar oftast 
bara enstavigt på tilltal. Lisbeth har inga anhöriga men hon har en god man 
som besöker henne en gång i månaden.  
Tre av Lisbeths assistenter vill nu fräscha upp hennes lägenhet. De tycker att 
den är mörk och tråkig och att möblerna behöver bytas ut. Lisbeth har ärvt 
sina möbler och andra saker i lägenheten efter sina föräldrar. Assistenterna 
menar att det handlar om deras arbetsmiljö och att den inte är funktionell och 
trivsam. De vill till exempel köpa en ny säng som de använder när de 
övernattar hos Lisbeth. Några av assistenterna har börjat möblera om och ta 
ner tavlor från väggarna. Lisbeths gode man har inga invändningar och säger 
att det finns pengar så det räcker för att köpa nya möbler.  
 
Lars  
Lars bor i ett särskilt boende. Han är 52 år och har en måttlig 
utvecklingsstörning. Lars har även diabetes typ 2 som han tidigare 
medicinerat med tabletter under många år. Eftersom hans blodsockervärden 
blivit allt sämre måste Lars använda insulin sedan ett år tillbaka. Vid det 
senaste besöket hos läkaren på vårdcentralen vägde Lars 115 kg och 
personalen som var med på besöket fick en skarp tillsägelse av läkaren att 
Lars måste dra ner på sitt kaloriintag för att inte drabbas av komplikationer. 
Lars älskar mat och han äter stora portioner av den mat som han får hjälp av 
personalen att laga. Han tittar gärna i kokböcker och recept i veckotidningar 
och hans favoriter är pasta, pizza och hamburgare.  
Lars går varje vardag till daglig verksamhet där han utför olika sysslor. För 
det får han en liten ersättning som han får behålla själv och handla vad han 
vill för. På väg hem från dagcentret köper Lars en läsk och en påse chips så 
gott som varje dag. Om personalen påpekar att han inte borde dricka läsk 
eller äta chips blir Lars upprörd och arg. Det är viktigt för honom att han får 
göra som han själv vill med pengarna han tjänat. 
Efter läkarbesöket har personalen på boendet börjat diskutera vad de ska 
göra för att Lars ska gå ner i vikt. De har blivit oense om hur man bör agera i 
Lars fall. Några tycker att han ska förbjudas att handla för sina pengar och att 
personalen ska välja vad han ska äta i sitt hem på boendet. Några andra säger 
att man inte kan göra så och att han har rätt att bestämma över sitt eget liv 
och sitt eget hem. 
 
Anders 
Anders har en lätt utvecklingsstörning. Han bor i en gruppbostad och han går 
varje dag till en daglig verksamhet där han trivs mycket bra. En arbetsledare 
på den dagliga verksamheten hör när Anders pratar med Kalle, som bor på 
samma gruppboende. De pratar om en i personalen på boendet som de säger 
inte är snäll, och att hon skäller och tjatar på dem. Anders verkar ledsen och 
arbetsledaren försöker prata med honom om vad som inte är bra. Anders 
berättar då att en person i personalen alltid skäller på honom för att han inte 
städar och diskar hemma hos sig. Arbetsledaren tar upp frågan med chefen 
på gruppboendet, men får då svaret att Anders är lat och inte vill städa och 
diska och att han behöver någon som ser till att han får saker gjorda. Om 
ingen tjatade, säger chefen, att Anders snart skulle bo i misär. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

 

TIPS PÅ LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL 

 

 
  

http://www.mfd.se/valfardsteknologi/i-skolan/kognitionssimulatorn/
http://urplay.se/program/193344-en-sallsynt-vanlig-dag


 
 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

(Från Aktuellt om vetenskap och hälsa http://www.vetenskaphalsa.se/ Publicerad 
2014-01-17) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

TIPS PÅ LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL 

http://www.anhoriga.se/

 

 

 

  

http://www.anhoriga.se/
http://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/aldre/kvalitetutveckling.5688.html
http://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/aldre/kvalitetutveckling.5688.html
https://www.youtube.com/watch?v=HvBR6sE0Klk
https://utbildning.socialstyrelsen.se/course/view.php?id=27
http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/Om-vald-mot-aldre/Sidor/Default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/Om-vald-mot-aldre/Sidor/Default.aspx


 
 

 

 

 
  

http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/Aldres-behov-i-centrum-ABIC-Webbintroduktion/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/Aldres-behov-i-centrum-ABIC-Webbintroduktion/Sidor/default.aspx
http://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/aldre.1687.html


 
 

 

 

TIPS PÅ LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL 

 

 

 

 
  

http://seniorval.se/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19227/2013-10-21.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19227/2013-10-21.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-6-21


 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

TIPS PÅ LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL 

 

 
  

http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Teman/rehabilitering-habilitering/Sidor/default.aspx
http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Teman/rehabilitering-habilitering/Sidor/default.aspx


 
 

 



 
 

 

Eleven ger exempel på faktorer 

som påverkar arbestmiljön 

 

Ger några 

exempel  

Ger några 

exempel  

Ger flera 

exempel  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

TIPS PÅ LÄNKAR OCH ANNAT MATERIAL 

 

https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/vard-i-annans-hem/material/ladda-ner/

 

 

 

 

 

 

 

https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/vard-i-annans-hem/material/ladda-ner/
https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/battre-beredd-an-radd/material/ladda-ner/
https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/battre-beredd-an-radd/material/ladda-ner/
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/hot-och-vald-inom-vard-och-omsorg-kunskapssammanstallningar-rap-2011-16.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/hot-och-vald-inom-vard-och-omsorg-kunskapssammanstallningar-rap-2011-16.pdf
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/hot-och-vald-inom-vard-och-omsorg-kunskapssammanstallningar-rap-2011-16.pdf
http://www.prevent.se/globalassets/documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/systematiskt-arbetmiljoarbete/checklista/branschchecklistor/checklista-aldreomsorg.pdf
http://www.prevent.se/globalassets/documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/systematiskt-arbetmiljoarbete/checklista/branschchecklistor/checklista-aldreomsorg.pdf
http://www.prevent.se/globalassets/documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/systematiskt-arbetmiljoarbete/checklista/branschchecklistor/checklista-aldreomsorg.pdf
http://www.prevent.se/globalassets/documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/systematiskt-arbetmiljoarbete/checklista/branschchecklistor/checklista-hemtjansten.pdf
http://www.prevent.se/globalassets/documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/systematiskt-arbetmiljoarbete/checklista/branschchecklistor/checklista-hemtjansten.pdf
http://www.prevent.se/globalassets/documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/systematiskt-arbetmiljoarbete/checklista/branschchecklistor/checklista-hemtjansten.pdf
http://www.prevent.se/globalassets/documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/systematiskt-arbetmiljoarbete/checklista/branschchecklistor/checklista_lakarmottagn.pdf
http://www.prevent.se/globalassets/documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/systematiskt-arbetmiljoarbete/checklista/branschchecklistor/checklista_lakarmottagn.pdf
http://www.prevent.se/globalassets/documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/systematiskt-arbetmiljoarbete/checklista/branschchecklistor/checklista_lakarmottagn.pdf


 
 

 

 

 

http://www.prevent.se/globalassets/documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/systematiskt-arbetmiljoarbete/checklista/branschchecklistor/checklista_personliga_assistenter.pdf
http://www.prevent.se/globalassets/documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/systematiskt-arbetmiljoarbete/checklista/branschchecklistor/checklista_personliga_assistenter.pdf
http://www.prevent.se/globalassets/documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/systematiskt-arbetmiljoarbete/checklista/branschchecklistor/checklista_personliga_assistenter.pdf
http://www.prevent.se/globalassets/documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/systematiskt-arbetmiljoarbete/checklista/branschchecklistor/checklista_personliga_assistenter.pdf
http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.230062.1427290070!/menu/standard/file/skiftarbete%20h%C3%A4lsa%20webb.pdf
http://www.stressforskning.su.se/polopoly_fs/1.230062.1427290070!/menu/standard/file/skiftarbete%20h%C3%A4lsa%20webb.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-XfiMrvnVNg
https://www.youtube.com/watch?v=jxs7UJ9Pdv4


 
 

 

Förmåga att: Lägre 
kunskapsnivå  

Högre kunskapsnivå 

Utföra vård- och 
omsorgsuppgifter  

Du har tillsammans 
med handledaren 
utfört vård-och 
omsorgsuppgifter.  
 

Du har utfört vård- 
och 
omsorgsuppgifter 
under handledning.  
Du utför uppgifterna 
med viss säkerhet. 

Du har utfört vård- och 
omsorgsuppgifter och du 
utför uppgifterna med 
säkerhet. Du kan anpassa 
hur du ska göra 
uppgifterna efter 
vårdtagarens behov och 
du utför uppgifterna 
självständigt, efter samråd 
med din handledare. 

Hantera apparater 
och tekniska 
hjälpmedel 

Du kan tillsammans 
med handledaren 
använda apparater 
och tekniska 
hjälpmedel. 

Du kan under 
handledning 
använda apparater 
och tekniska 
hjälpmedel. Du 
känner en viss 
säkerhet när du 
hanterar tekniska 
hjälpmedel. 

Du kan använda apparater 
och tekniska hjälpmedel 
med säkerhet. Du kan 
använda apparater och 
tekniska hjälpmedel 
självständigt, efter samråd 
med din handledare. 

Använda 
informationsteknik 
för information, 
kommunikation och 
dokumentation 

Du kan tillsammans 
med handledaren 
använda 
informationsteknik 
vid exempelvis 
dokumentation. 

Du kan under 
handledning 
använda 
informationsteknik 
vid exempelvis 
dokumentation. 

Du använder 
informationsteknik vid 
exempelvis dokumentation 
med säkerhet. Du kan 
använda 
informationsteknik 
självständigt, efter samråd 
med din handledare. 

Anpassa 
kommunikationen 
till mottagaren  

Du kan anpassa din 
kommunikation till 
mottagaren i samråd 
med handledaren.  

Du känner en viss 
säkerhet i att 
anpassa din 
kommunikation till 
mottagaren.   

Du känner dig säker på att 
anpassa din 
kommunikation till 
mottagaren.   

Uppmärksamma 
den enskilda 
människans behov 
och förutsättningar 

Du kan tillsammans 
med handledaren 
uppmärksamma 
vårdtagarens behov 
och förutsättningar 

Du känner en viss 
säkerhet i att kunna 
uppmärksamma 
vårdtagarens behov 
och förutsättningar. 

Du känner dig säker på att 
kunna uppmärksamma 
vårdtagarens behov och 
förutsättningar. 

Bedöma den egna 
förmågan och 
situationens krav 

Du kan med enkla 
omdömen beskriva 
din egen förmåga 
och situationens 
krav. 

Du kan med 
detaljerade 
omdömen beskriva 
din egen förmåga 
och känner en viss 
säkerhet i att 
anpassa dig till 
situationens krav. 

Du kan med detaljerade 
omdömen beskriva din 
egen förmåga och 
anpassar dig med 
säkerhet till situationens 
krav. 



 
 

 

Samarbeta med 
andra 

Du känner en viss 
säkerhet i 
samarbetet med 
andra. 

Du känner dig säker i 
samarbetet med 
andra. 

Du känner dig säker och 
trygg i samarbetet med 
andra. 

 
  



 
 

 

 

Förmåga att: Lägre 
kunskapsnivå  

Högre kunskapsnivå 

Planera och utföra 
vård- och 
omsorgsuppgifter  

Du har tillsammans 
med handledaren 
planerat och utfört 
vård-och 
omsorgsuppgifter.  
 

Du har planerat och 
utfört vård- och 
omsorgsuppgifter 
under handledning.  
Du planerar och utför 
uppgifterna med viss 
säkerhet. 

Du har planerat och utfört 
vård- och 
omsorgsuppgifter med 
säkerhet. Du kan anpassa 
hur du ska göra 
uppgifterna efter 
vårdtagarens behov och 
du kan utföra uppgifterna 
självständigt, efter samråd 
med din handledare. 
 
 

Ta hänsyn till 
vårdtagarens 
självbestämmande 
och integritet 

Du utför tillsammans 
med handledaren 
uppgifter med 
hänsyn till 
vårdtagarens 
självbestämmande 
och integritet. 

Du utför under 
handledning och 
med viss säkerhet 
uppgifter med 
hänsyn till 
vårdtagarens 
självbestämmande 
och integritet.  

Du utför efter samråd med 
handledaren och med 
säkerhet uppgifter med 
hänsyn till vårdtagarens 
självbestämmande och 
integritet.  

Ge exempel på hälso-
och 
sjukvårdsuppgifter 
som kräver 
delegering 

Du kan ge några 
exempel på hälso-
och 
sjukvårdsuppgifter 
som kräver 
delegering. 

Du kan ge flera 
exempel på hälso-
och 
sjukvårdsuppgifter 
som kräver 
delegering. Du kan 
också beskriva hur 
en delegering går till. 

Du kan ge flera exempel 
på hälso-och 
sjukvårdsuppgifter som 
kräver delegering. Du kan 
också med säkerhet 
beskriva hur en delegering 
går till och hur uppgifterna 
ska utföras. 
 
 

Utvärdera den egna 
arbetsinsatsen 

Du kan göra en 
enkel utvärdering av 
din egen 
arbetsinsats. 

Du kan göra en 
detaljerad 
utvärdering av din 
egen arbetsinsats. 

Du kan göra en detaljerad 
utvärdering av din egen 
arbetsinsats och du kan 
ge förslag på alternativa 
lösningar och förbättringar. 
 
 

Hantera apparater 
och tekniska 
hjälpmedel 

Du kan tillsammans 
med handledaren 
använda apparater 
och tekniska 
hjälpmedel. 

Du kan under 
handledning 
använda apparater 
och tekniska 
hjälpmedel. Du 
känner en viss 
säkerhet när du 
hanterar tekniska 
hjälpmedel. 

Du kan använda apparater 
och tekniska hjälpmedel 
självständigt, efter samråd 
med din handledare. Du 
känner dig säker på att 
hantera apparater och 
tekniska hjälpmedel. 
 



 
 

 

 

 

  

Använda 
informationsteknik 
för information, 
kommunikation och 
dokumentation 

Du kan tillsammans 
med handledaren 
använda 
informationsteknik 
vid exempelvis 
dokumentation. 

Du kan under 
handledning och 
med viss säkerhet 
använda 
informationsteknik 
vid exempelvis 
dokumentation. 

Du använder 
informationsteknik vid 
exempelvis 
dokumentation med 
säkerhet. Du kan 
använda 
informationsteknik 
självständigt, efter 
samråd 

med din handledare. 
 

Anpassa sin 
kommunikation till 
mottagaren 

Du kan anpassa din 
kommunikation till 
mottagaren i samråd 
med handledaren. 

Du känner en viss 
säkerhet i att 
anpassa din 
kommunikation till 
mottagaren. 

Du känner dig säker på att 
anpassa din 
kommunikation till 
mottagaren. 

Uppmärksamma den 
enskilda människans 
önskemål och krav 
på stöd och hjälp 

Du kan tillsammans 
med handledaren 
uppmärksamma 
vårdtagarens behov 
och förutsättningar. 

Du känner en viss 
säkerhet i att kunna 
uppmärksamma 
vårdtagarens behov 
och förutsättningar. 

Du känner dig säker på att 
kunna uppmärksamma 
vårdtagarens behov och 
förutsättningar. 

Bedöma den egna 
förmågan och 
situationens krav 

Du kan med enkla 
omdömen beskriva 
din egen förmåga 
och situationens 
krav. 

Du kan med 
detaljerade 
omdömen beskriva 
din egen förmåga 
och känner en viss 
säkerhet i att 
anpassa dig efter 
situationens krav. 

Du kan med detaljerade 
omdömen beskriva din 
egen förmåga och känner 
dig säger på att anpassa 
dig efter situationens krav. 

Samarbeta med 
andra 

Du känner en viss 
säkerhet i 
samarbetet med 
andra.  

Du känner dig säker i 
samarbetet med 
andra. 

Du känner dig säker och 
trygg i samarbetet med 
andra. 



 
 

 

Elev…………………………………………… 
Apl-plats…………………………………………… 
Handledare…………………………………………… 

Aktivitet/uppgift Eleven har fått 
information 
kring hur 
uppgiften ska 
utföras 

Eleven har 
utfört uppgiften 
i samråd med 
handledare 

Hjälp med personlig hygien   

Munvård   

Hjälp med kläder   

Bäddning   

Elimination som t.ex. 
förebyggande åtgärder vid 
förstoppning och byte av 
inkontinenshjälpmedel 

  

Stöd vid måltidssituation   

Kost och vätska som t.ex. 
förebyggande åtgärder vid 
dehydrering och undernäring 

  

Matlagning, hantering av 
kost och livsmedel 

  

Åtgärder för vila och sömn   

Förebyggande åtgärder vid 
orörlighet  

  

Hjälp vid förflyttning   

Använda basala 
hygienrutiner 

  

Använda hjälpmedel för 
förflyttning 

  

Använda hjälpmedel för 
kommunikation 

  

Serviceuppgifter som 
städning, tvätt, inköp 

  

  



 
 

 

Aktiverande uppgifter som 
läsning, spel osv 

  

Hälsofrämjande aktiviteter   

Kommunikation/Samtal   

Rehabiliterande/habiliterande 
åtgärder 

  

Dokumentation/rapportering   

Samverkan med anhöriga   

Medicinska uppgifter som 
kontroller, provtagningar, 
behandlingar 

  

Observera och rapportera 
symtom 

  

Läkemedelshantering   

Vård i livets slut   

Iaktta sekretess/tystnadsplikt   

Administrativa uppgifter som 
beställning eller 
schemaplanering 

  

Estetiska och kulturella 
uppgifter som musik, dans 
konst och litteratur 

  

Kännedom om lagar och 
regler som t.ex. vid 
delegering, ansvar och 
sekretess 

  

 

  



 
 

 




