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SIS- TEKNISK KOMMITTE FÖR OMSORGSTJÄNSTER 

 

möte på SIS den 11 september 

 

vad är SIS? 

Svenska institutet för standarder leder svenska projekt för att ta fram standarder 

inom olika områden (ex. bygg, el, miljö, kvalitet och ledning) samt påverka de 

internationella standarder som tas fram.    

  

Sedan 2012 har Svenska institutet för standarder, SIS, tillsammans med en stor bredd 

av intressenter tagit fram standarder inom välfärdsområdet, för att bidra till 

samhällsnytta och kvalitetssäkring av svensk välfärd. Läs mer på www.sis.se 

En känd standard inom vård och omsorg är kvalitetsledningssystem ISO 9001som 

alla som arbetar inom vård och omsorg känner till samt Socialstyrelsens föreskrift 

om kvalitet 2011:9 (www.sos.se) 

SS 872500:2015 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för 

äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende. 

Det är en vägledning som vänder sig till kommunerna och stödjer dom I sitt arbete I 

äldreomsorg. Denna vägledning beskriver och förklarar olika aspekter av SS 

872500:2015 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med 

omfattande behov i ordinärt och särskilt boende. 

Vägledningen inleds med ett orienterande kapitel om standardisering. 

Sedan beskrivs översiktligt arbetet med Äldrestandarden samt en internationell 

utblick. 

Därefter beskrivs standardens struktur samt synen på den äldre, det personcentrerade 

förhållningssättet, vilket är det bärande elementet i standarden. 

Vidare beskrivs processbegreppet i relation till aktiviteter och rutiner samt 

egenkontroll. 

Vägledningen beskriver även hur området kunskap och kompetens kan hanteras 

enligt standarden.   

Idag finns tre tekniska kommittéer som arbetar med standardisering avseende 

omsorgstjänster i välfärden. Kommittéerna fokuserar på tjänster inom HVB (Hem 

för vård eller boende), LSS (insatsen boende med särskild service för vuxna) och 

omsorg i särskilt boende för äldre samt hemtjänst. Mellan dessa finns det 

intellektuella och standardiseringsmässiga likheter och samhörigheter. Dessa 

kommitter kommer framöver att samordnas I en ny teknisk kommitte SIS/TK 

framtida utmaningar för SIS att leda standarder inom är; digitalisering, 

välfärdsteknologi, ledningssystem, daglig verksamhet för funktionsnedsatta, god 

man /förvaltare 
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Intressant seminarie med funderingar om vad SPF Seniorerna kan bidra med I detta 

arbete? Jag tror det och det finns många medlemmar hos oss som har en bred och 

djup kompetens och erfarenhet som inte tas tillvara I många sammanhang. Detta 

måste vi ta tillvara och utveckla. 

Ann Hedberg Balkå, 

Distriktsledamot 
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