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Frågan besvaras av köparen

2. Uppdragsbeskrivning medicinsk fotvård
2.1 Inledning
I primärvårdsprogrammet Landstinget Västmanland framgår det att i
vårdcentralernas uppdrag ingår att tillhandahålla medicinsk fotvård.

2.2 Syfte
Förbättra tillgängligheten till samt säkra kvalitén för medicinsk fotvård genom krav på
kompetens och erfarenhet hos utföraren av tjänsten.

2.3 Mål och målgrupp
Målgruppen är personer som är folkbokförda eller listade i Västmanland och har behov av
medicinsk fotvård i enlighet med regler i ”Vårdprogram för vuxna med diabetes".
Personer bosatta i särskilt boende ingår inte i målgruppen.
Remiss till medicinsk fotvård ska skrivas för hemsjukvårdspatienter i eget boende enligt
samma regler som ovan. Målgruppen är också personer med "riskfot" pga. annat än
diabetes, t.ex. neurologiska eller cirkulatoriska orsaker.
Målet är färre medicinska komplikationer hos målgruppen.

2.4 Uppdraget - medicinsk fotvård
Fotterapeuten ska efter remiss från läkare eller diabetessjuksköterska, ge erforderlig
medicinsk fotvård för personer som är folkbokförda i Västmanlands län eller listade på en
vårdcentral i Västmanland. En behandling ska omfatta både medicinsk fotvård och
instruktioner för förbättrad egenvård. Vid första besöket ska en bedömning av det fortsatta
behandlingsbehovet göras.
Uppdraget omfattar inte medicinsk fotvård för patienter bosatta i särskilt boende.
Fotterapeuten ska:
a) Behandla patienter i målgruppen utifrån anvisningarna i denna kravspecifikation och
enligt ”Vårdprogram för vuxna med diabetes", samt cirkulär nr 7/92 "Medicinsk fotvård
lämnad med bidrag från landstinget" med förtydligande från 2000-11-13.
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b) Konsultera remittenten vid försämrad fotstatus eller vid
sår på foten. Även om det finns oklarheter av medicinsk karaktär kring en
patient som försvårar fullföljandet av behandlingen ska kontakt tas med
remittenten.
c) Bedöma behov av avlastande material samt fortlöpande
utvärdera effekterna av behandlingen.
d) Dokumentera utförda bedömningar och åtgärder samt förvara dokumentationen på ett
säkert sätt.
e) Ge rådgivning om egenvård
f) Följa gällande lagstiftning och riktlinjer t ex Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig
hygienisk verksamhet (SOSFS 2006:4).
Verksamheten ska kännetecknas av god tillgänglighet, vård av hög kvalitet, effektivitet,
kontinuitet, professionellt bemötande och trygghet samt bra service och goda kontakter
med samarbetspartners.
Krav avseende uppdraget medicinsk fotvård uppfylls (Ja/Nej
svar)
Kravgräns

Ja
Nej

2.5 Kompetens och erfarenhet
Fotterapeuten som avses för uppdraget ska ha adekvat utbildning för att utföra medicinsk
fotvård enligt ställda krav i detta underlag med bilagor.
Fotterapeuten ska ha genomgått:
a) Grundläggande utbildning till medicinsk fotterapeut, minst 20 veckors utbildning eller minst
ettårig eftergymnasial utbildning till medicinsk fotterapeut. Intyg/betyg ska
bifogas ansökan.
Vidareutbildning i form av grundkurs i diabetesvård på LUC-D/Cefam
diabetes eller likvärdig utbildning avseende omfattning och innehåll.
Utbildningsbevis/intyg/betyg ska bifogas ansökan.
b) Vidareutbildning i form av fortsättningskurs i diabetesvård på LUC-D/Cefam diabetes eller
likvärdig utbildning avseende omfattning och innehåll. Kravet kan anses vara
uppfyllt under förutsättning att kursen genomförd senast 2016. Utbildningsbevis/intyg/betyg
ska bifogas ansökan eller senast 2016-12-31. Fr o m 2017 är även fortsättningskursen ett
obligatorisk krav vid inlämnande av ansökan.
c) Fotterapeuten ska ha minst ett (1) års erfarenhet inom yrket baserat på heltidsarbete
efter avslutad grundutbildning. Yrkeserfarenheten ska vara beräknad under de senaste fem
(5) åren. Intyg avseende ovan ska bifogas ansökan
Grundläggande utbildning som medicinsk fotterapeut, minst 20
veckors utbildning eller minst ettårig eftergymnasial utbildning
till medicinsk fotterapeut (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

Intyg/betyg bifogas avseende grundläggande utbildning
(Bifogat dokument)
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Grundkurs i diabetesvård på LUC-D/Cefam diabetes eller
likvärdig utbildning avseende omfattning och innehåll. (Ja/Nej
svar)
Kravgräns

Ja
Nej

Intyg bifogas avseende grundkurs i diabetesvård på
LUC-D/Cefam diabetes eller likvärdig utbildning avseende
omfattning och innehåll. (Bifogat dokument)
Fortsättningskurs i diabetsvård LUC-D/Cefam diabetes eller
likvärdig utbildning avseende omfattning och innehåll. Ange
svar ja eller att du kommer ha genomfört kursen senast 2016.
(Fritextsvar)
Om svar ja anges på fråga ovan, bifoga intyg
(fortsättningskurs). (Fritextsvar)
Fotterapeuten ska ha minst ett (1) års erfarenhet inom yrket
baserat på heltidsarbete efter avslutad grundutbildning. (Ja/Nej
svar)
Kravgräns

Ja
Nej

Intyg bifogas avseende yrkeserfarenhet (Bifogat dokument)

2.6 Remisser
Läkare och diabetssjuksköterska kan efter medicinsk behovsbedömning skriva remiss för
medicinsk fotvård.
Remisser kan skickas från:
a) Alla vårdcentraler i Västmanland, såväl offentlig som privat, enligt ”Program för primärvård
i Västmanland”.
b) Västmanlands sjukhus Västerås/Sala/Köping och Bergslagssjukhuset i Fagersta.
c) Privat läkare som har avtal med Landstinget Västmanland och är verksam inom
specialiteterna reumatologi, medicin och allmänmedicin.
d) Läkare eller diabetssköterska på vårdcentraler och sjukhusi andra län, för patienter som
är folkbokförda i Västmanland.
På remissen ska finnas medicinska basfakta exempelvis information om eventuella
problem med neuropati och eller angiopati.
Rutiner för hantering av remisser ska finnas hos fotterapeuten. Fotterapeuten är skyldig att
spara patientens remisser på ett säkert sätt.
När behandlingen i enlighet med remissen har avslutats eller remisstiden gått ut ska
remissvar skickas till remittenten. Vid behov kan fotterapeuten skicka delsvar under
pågående behandlingsperiod.
Remissvaret ska innehålla:
a) antalet behandlingar
b) kortfattad beskrivning av utförd behandling
c) behandlingsresultat
Krav avseende remisser uppfylls (Ja/Nej svar)
Kravgräns
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Nej

2.7 Tillgänglighet
Verksamheten ska utmärkas av god tillgänglighet. Leverantören ska anpassa telefon-,
öppethållande- och mottagningstider efter krav på god tillgänglighet samt svara
för att det finns lättillgänglig och lättförståelig information om öppettider
och tidsbeställning.
Det ska vara möjligt för patienter och andra att nå mottagningen via olika
medier såsom telefon, röstbrevlåda samt e-post. E-postsystemet ska finnas också
för kommunikation och informationsöverföring mellan Leverantören och Landstinget.
Patienten ska erbjudas tid för en behandling inom 7 arbetsdagar, efter att
patienten kontaktat fotterapeuten eller att remiss inkommit direkt till
fotterapeuten.
Krav avseende tillgänglighet uppfylls (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

2.8 Språkkrav
För möjlighet till god kommunikation ska personal vid verksamheten kunna tala, förstå och
skriva svenska motsvarande C1-nivå på Europarådets språkskala. Beskrivning
av Europarådets nivåskala kan erhållas från utbildningsinstitut i Sverige. Leverantören ska på
köparens anmodan skicka in intyg som bekräftar personalens språkkunskap till köparen.
Krav avseende språk uppfylls (Ja/Nej svar)
Kravgräns

Ja
Nej

2.9 Hembesök
Fotterapeuten har möjlighet att utföra behandling hemma hos patienten. För detta utgår
ingen extra ersättning. Uppgift om fotterapeuten kan göra hembesök anges i fritextsvar.
Fotterapeuten har möjlighet att göra hembesök. (Fritextsvar)

2.10 Utveckling och samverkan
För att säkerställa kvalitet och kontinuitet i vårdkedjorna ska Fotterapeuten på samverka
med övriga hälso- och sjukvårdsverksamheter samt andra vårdgivare.
Fotterapeuten ska även i sin egen verksamhet bedriva förbättrings- och utvecklingsarbete.
Fotterapeuten ska delta i av landstinget anordnade möten inom ämnesområdet.
Krav avseende utveckling och samverkan uppfylls. (Ja/Nej
svar)
Kravgräns

Ja
Nej

2.11 Lokaler och utrustning
Leverantören ska ansvara för att det finns för verksamheten ändamålsenliga och
verksamhetsanpassade lokaler och utrustning samt att de uppfyller gällande lagstiftning.
Leverantören ska ansvara för att all utrustning erhåller nödvändig service och
förebyggande underhåll.
Landstinget har som mål att göra all sin verksamhet tillgänglig för patienter med
funktionsnedsättning. Det gäller även verksamheter som landstinget har avtal med.
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a) Om det finns en trappa framför entrédörren, ska den vara kompletterad med användbar
ramp.
b) Alla dörrar ska ha fritt passagemått på minst 0,80 m så att en rullstolsburen patient kan
ta sig in.
c) Man ska kunna ta sig från entrédörren till kapprum/ toalett/behandlingsrum utan att
passera trappor alt ska hiss finnas i anslutning.
d) Eventuell hiss ska ha minst 1,1x1,4 m med dörr på kortsida.
e) Trappor ska vara markerade på översta och nedersta trappsteget.
f) Lokalen ska vara fri från tobaksrök och starka dofter.
g) Lokalen ska vara fri från växter som kan innebära problem för personer med allergi.
h) Det ska finnas toalett som kan användas av person med manuell rullstol. Minsta yta
1,7x1,7 m. Armstöd på båda sidor om toalettstolen.
i) Angöringsplats för att kunna stanna med ett fordon ska finnas i anslutning till
mottagningens entré.
Beskriv i bilaga hur mottagningen uppfyller ovanstående lokalkrav. Om
mottagningen inte uppfyller kraven ovan ange detta. Beskriv eventuellt andra lösningar på
tillgängligheten. Köparen kommer att göra en samlad bedömning av beskrivningen om
lokalerna är tillräckligt tillgängliga. Vissa åtgärder kan komma att krävas för ett godkännande
av lokalerna.

Beskrivning avseende uppfyllnad av lokalkrav. (Bifogat
dokument)
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