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Flödesschema för bedömning och planering av
Egenvård eller Hälso- och sjukvård
Om det är uppenbart obehövligt görs ingen planering för
egenvård enligt med SOSFS 2009:6.

1. Bedömning och riskanalys om en sjukvårdsåtgärd är
Egenvård eller hälso- och sjukvård, enl. SOSFS 2009:6.*
Sjukhus = läkare / Öppen vård = leg. HSL-personal.

A. Beslut egenvård

a. Personen utför
egenvården själv
eller med hjälp av
närstående.

b. Personen behöver
praktisk hjälp

B. Beslut hälso- och
sjukvård

a. Hälso- och sjukvården
ansvarar för insatsen

Beslut egenvård

c. Egenvårdsintyg
skrivs i samråd med
patienten

d. Personen ansöker
om bistånd och kan få
hjälp efter beslut av
socialtjänsten enl. SoL
eller LSS.
Plan/instruktion
upprättas om det inte
är uppenbart
obehövligt.

b. ev. delegering sker

c. Hemsjukvårdsuppdrag skrivs

d. Skriver en
plan/instruktion för
uppgiften som ska
utföras om det inte är
uppenbart obehövligt.

Kommunens socialtjänst handlägger skyndsamt ansökan om egenvård enligt SoL
(Socialtjänstlagen).
Den som fattar beslut om egenvård är skyldig att informera patienten om vad
egenvård innebär. Informationsfolder finns framtagen som kan ges till patienten.
Tills beslut är fattat ansvar hälso- och sjukvården för insatsen.

* Se förklaringar nästa sida.
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1. Bedömning om det är egenvård eller hälso- och sjukvård
 Ska ske i samråd med patienten
 Det är viktigt att samråd sker med utföraren för att bedömningen ska bli så riktig som möjligt
 Om riskanalysen visar att patienten kan skadas i samband med egenvården kan ej egenvård
beslutas
 Utgå från patientens fysiska, psykiska hälsa och kognitiva förmåga samt livssituation
 Om patienten själv ansvarar för sina läkemedel kan det bedömas som egenvård även om
patienten behöver viss praktisk hjälp.
A. Beslut egenvård
 Dokumenteras i patientens journal (på sjukhuset skriver läkaren bedömningen i
slutanteckningen)
 Patienten ansvarar för egenvården och
a. Utför den på egen hand eller med hjälp av närstående
b. behöver praktisk hjälp för att utföra den (patienten eller hälso- och sjukvården
ansvarar för instruktionen)
c. får ett egenvårdsintyg av den legitimerade bedömaren (mall finns under brev i
SystemCross)
d. en plan/instruktion för insatsen bör skrivas om uppgiften är förenad med flera moment
eller där den enskilde kan ha svårt att uttrycka sig muntligt.
B. Beslut om hälso- och sjukvård
 Dokumenteras i patientens journal (på sjukhuset skriver läkaren bedömningen i
slutanteckningen och i primärvården som en omvårdnadsanteckning)
 För Hälso- och sjukvårdsuppgiften ansvarar
a. landstinget för insatsen
b. och skriver vid behov delegering till hemtjänstpersonal eller personliga assistenter i
samråd med utförarens arbetsledning genom hemsjukvårdsuppdrag
c. och skriver hemsjukvårdsuppdrag som underlag till arbetsledningen i hemtjänsten.
d. en plan/instruktion för uppgiften ska skrivas samt hur den ska följas upp.
Inom sjukhusvården gör ansvarig läkare bedömningen vid utskrivning och i samband med
samordnad vårdplanering eller vid besök på specialistmottagning.
I primärvården gör den legitimerade yrkesutövaren (läkare, distriktssköterska, arbetsterapeut eller
sjukgymnast) bedömningen.
Om utförarens medarbetare upplever att egenvård med eget ansvar brister eller är otillfredsställande
ska det meddelas till ansvarig i hälso- och sjukvården av ansvarig områdeschef
Om frågeställningar eller tolkningsproblem uppstår i samband med bedömningen återförs dessa till
den egna linjeorganisationen för samverkan på en högre nivå.

Blanketter mm
 Egevårdsintyg
 Hemsjukvårdsuppdrag
 Meddelande om brister i egenvård
 Informationsfolder om Egenvård
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Faktaruta från överenskommelsen kring egenvård mellan landstinget och kommunerna
Förutsättningar för att en sjukvårdsuppgifts ska kunna betraktas som egenvård.
 Den enskilde måste ha kognitiva förutsättningar att ansvara för sin egenvård i normalfallet.
 Om den enskilde inte kan utföra uppgiften måste han/hon själv kunna instruera hur
uppgiften ska utföras för ex. hemtjänstpersonal.
 Vid nedsatt kognitiv förmåga bedöms alltid läkemedelshantering som hälso- och sjukvård.
Om en närstående hjälper till med läkemedelshanteringen kan åtgärden bedömas som
egenvård i hemmet. Det ska bedömas som hälso- och sjukvård om annan utförare1 ska utföra
uppgiften - om inte riskanalysen visar att uppgiften kan bedömas som egenvård och en
vårdplan är upprättad.
 Andra insatser än läkemedelshantering kan bedömas som egenvård även vid nedsatt kognitiv
förmåga. Riskbedömningen blir avgörande.

Processflöde – bistånd vid egenvård
Leg . Personal Beslutat om egenvård
Egenvårdsintyg skrivet
HSL-ansvar
Intyget skickas till socialtjänsten
Efter samtycke från den enskilde

Anmälan
Om ett hjälpbehov

Ej inleda
utredning

Intyget lämnas till den
enskilde.

Den enskilde ansöker
Om bistånd

FörhandsBedömning
Fråga den enskilde om
han/hon vill ansöka
Utredning
genomförs

Inleda
utredning

SoL-ansvar

Beslut
Avslag eller bifall
Information till sjukvården, efter samtycke från den enskilde, om beslutet.

1

Ex. vid korttids- eller växelvård hos kommunen, vid hemtjänst och LSS-insatser eller när anhörig är anställd.
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