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Remissvar avseende Specialpedagogiska
skolmyndighetens förslag till grundläggande
kvalitetskrav för omvårdnadsinsatser vid
elevhemsboenden vid riksgymnasium för
rörelsehindrade ungdomar
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnar följande synpunkter på
Specialpedagogiska skolmyndighetens förslag till vägledning avseende kvalitetskrav
för omvårdnadsinsatser vid elevhemsboenden vid riksgymnasium för
rörelsehindrade ungdomar.

Innehåll
IVO anser att innehållet i dokumentet är tydligt och omfattar vad som kan anses
utgöra väsentliga delar. Anvisningarna ger förutsättningar för att målgruppen ska fä
omvårdnadsinsatser med god kvalitet.
IVO vill dock framföra att detaljnivån i några avsnitt skulle kunna ses över då
innehållet på vissa ställen är väl preciserat. Det kant.ex. vara bättre att exemplifiera
och öppna upp för alternativ/andra liknande omständigheter, än att ha uttömmande
uppräkningar (såsom i avsnitt 4 om elevhemmets utformning).

Dokumentets status
IVO anser att det tydligare bör framgå av formuleringen i de olika delarna att detta
dokument enbart syftar till att ge vägledning i fråga om hur huvudmännen kan
uppnå förväntad kvalitet i elevhemmen. Med nuvarande formuleringar ger
vägledningen intryck av att innehålla bindande krav.
När kraven i något fall grundar sig på lag eller föreskrift bör detta framgå, med
hänvisning till relevant bestämmelse.

Egenvård
Avsnitt 7 om egenvård bör gås igenom och jämföras med bestämmelserna i
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och
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sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård så att innehållet blir detsamma. Vidare
bör hela namnet på föreskriften skrivas ut i texten och det bör finnas en hänvisning
till relevanta bestämmelser.

Beslut om detta yttrande har fattats av tf chefsjuristen Linda Almqvist. Juristen
Ulrika Holfelt har varit föredragande.
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