Härnösands kommun

Tel: 0611 – 34 80 00

Kramfors kommun

Tel: 0612 – 800 00

Timrå kommun

Tel: 060 – 16 31 00

Sollefteå kommun

Tel: 0620 – 68 20 00

Sundsvalls kommun

Tel: 060 – 19 25 50

Ånge kommun

Tel: 0690 – 250 100

Örnsköldsviks kommun Tel: 0660 – 880 00
Viktiga lagstiftningar
Socialtjänstlagen (SoL) kap. 14 2 §
Lagen om stöd och service (LSS) 24 a §.
Socialstyrelsens föreskrift om egenvård
(SOSFS 2009:6 (S och M).

Framtaget i samarbete mellan kommunerna, Kommunförbundet Västernorrland
och Landstinget Västernorrland: januari 2012.
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Kontakt biståndsenheten i din kommun

Om egenvård
och egenvårdsintyg

foto: Alexander Raths

”Egenvård är vård som du själv kan ansvara
för, men kan behöva hjälp med att utföra”
Vad är egenvård?
Egenvård är vård som du kan utföra
själv, eller kan få hjälp med av en an
hörig eller någon annan, till exempel
hemtjänsten. Egenvård kan vara medi
cinering, omläggning av sår eller att du
känner till och vet hur du ska behandla
lindrigare sjukdomsbesvär. Egenvård
räknas inte som sjukvård.
Vad är ett egenvårdsintyg?
Ett egenvårdsintyg skrivs ut av legiti
merad hälso- och sjukvårdspersonal.
Till exempel läkare, distriktssköterska,
arbetsterapeut eller sjukgymnast. Det
visar att den som skrivit under intyget
har bedömt att du själv kan ta ansvar
för de åtgärder som behöver göras för
att du ska må bättre. Det görs alltid en
individuell bedömning utifrån dina för
utsättningar. Det är alltid din säkerhet
som patient som avgör bedömningen.
Har du frågor angående hur
egenvården ska utföras?
Har du eller dina närstående frågor om
just din egenvård? Vänd dig till vård
centralen som kan ge råd och stöd.

Behöver du hjälp med
din egenvård?
Du som har hemtjänst kan använda
egenvårdsintyget för att ansöka om
hjälp med din egenvård. Kontakta
kommunens biståndsenhet (telefon
nummer på baksidan) och lämna in
tyget till en biståndshandläggare som
utreder och beslutar om denna hjälp.
I vissa LSS-insatser (Lagen om stöd
och service till funktionshindrade) ingår
redan hjälp med egenvård och då tar
du med egenvårdsintyget till den verk
samheten.
Vad kostar det att få hjälp med min
egenvård?
Kommunerna har olika taxor för vad
hjälp med egenvård kostar. Vänd dig till
din biståndshandläggare för mer infor
mation.
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Mår du sämre?
Om det blir något fel eller om din hälsa
försämras ska du alltid kontakta din
vårdcentral för råd. På kvällar och helger
kontaktar du Sjukvårdsrådgivningen på
tel 1177.

Om din
hälsa försämras
ska du alltid
kontakta din
vårdcentral
för råd.

