
Vårdtjänster för krigsinvalider och militärinvalider

Bilaga 2.3 Minimikrav – Specialklass för heldygnsomsorg

Beskrivning av specialklassen

Krävande terminalvård:

Nr Krav

1 Kvalitetskraven för god vård i livets slutskede uppfylls i vården.

2
Institutionen har PCA-apparat för läkemedelsdosering (s.k. Smärtpump) och vårdpersonalen har 

fått handledning i användningen av läkemedelsdoseraren.

3
Institutionens egna sjukskötare är anträffbara per telefon och kan komma på plats dygnet runt 

sju dagar i veckan. 

4 Institutionens läkare har utöver grundutbildningsnivå utbildning i palliativ medicin.

5 Institutionens sjukskötare har utöver grundutbildningsnivå utbildning i palliativ medicin.

6 På institutionen finns det möjlighet till tilläggssyre.

7 Det finns möjlighet för klienten att få en antidekubitusmadrass med motor.

8 Dimensioneringen för vårdarbetet är minst 0,7 (sjukskötare och närvårdare/antal klienter).

Statskontoret

Minimikrav för specialklassen 

Klienter som hör till specialklassen har i allmänhet redan sedan tidigare svår funktionsnedsättning, 

men deras situation försämras ytterligare för en kortare eller längre tid så att vården är mycket intensiv, 

tidskrävande samt mer belastande och krävande än vården i funktionsduglighetsklass 1. (Se 

fastställande av funktionsduglighetsklass Bilaga 2 Minimikrav.) 

Klienten vårdas i huvudsak i sängen och kräver fortgående och dygnet runt vård och övervakning. 

Återkommande åtgärder kan vara till exempel tillförsel av näring via näs-magsond, skötsel av kateter 

för avlägsnande av vätska, avlägsnande av slem i luftvägarna, intravenös vätske- och 

läkemedelsterapi samt vård på grund av inkontinens. Rehabiliteringsåtgärder som kommer ifråga är 

fysioterapi som genomförs i sängen och testning och träning av sväljförmågan som utfös av 

talterapeut. 

En kortvarig förändring kan till exempel bero på en stor operation som förutsätter intensiv eftervård. En 

långvarigare funktionsnedsättning kan gälla till exempel en demenspatient med svåra symtom (svåra 

beteendesymtom, som belastar andra boenden, personalen och anhöriga) samt andra psykiatriska 

patienter med svåra symtom (psykos, obsessiv-kompulsiv störning, mani, neuroser). Till denna klass 

hör också s.k. krävande terminalvård.

Med krävande terminalvård avses en situation då patienten har symtom eller sjukdomar som kräver 

särskild observation/specialbehandlingar, svåra smärtor, andnöd/andningssvårigheter, psykiska 

symtom eller patientens anhöriga behöver särskilt stöd. Specialbehandlingar är krävande 

smärtbehandling t.ex. med hjälp av PCA-apparat, punktioner som lindrar symtomen samt intravenösa 

läkemedel som lindrar symtomen. Sjukdomar som kräver specialbehandlingar är till exempel 

cancersjukdomar som orsakar kraftiga smärtor, svår hjärtinsufficiens och slutskedet av kroniskt 

obstruktiv sjukdom, svåra progressiva neurologiska sjukdomar t.ex. ALS eller svår Parkinsons 

sjukdom. 

Kvalitetsnivån för krävande terminalvård är en nivå som endast kan uppnås av enheter som är 

specialiserade på terminalvård. 


