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Rutin för bedömning av egenvård
Egenvård regleras av Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2009:6, Socialstyrelsens föreskrifter om
bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.
Mer information finns i Socialstyrelsens Meddelandeblad som finns på följande länk:
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-4-17
Det finns också en överenskommelse mellan Region Skåne och Kommunförbundet som reglerar
egenvårdsbegreppet. Den finns på följande länk: https://kfsk.se/halsaochsocialvalfard/avtal-ochoverenskommelser/

Egenvård som denna rutin avser är om patienten har förmåga att själv eller med hjälp ansvara för
den vård och behandling som ordineras av hälso- och sjukvårdpersonal.
När en person behöver hjälp med att utföra egenvård ska blankett Egenvård Kommun


Om den enskilde är inskriven i hemsjukvården ansvarar den legitimerade yrkesutföraren
för att besluta om egenvård av egen ordination. Ansvarig legitimerad yrkesutförare
dokumenterar bedömning om egenvård samt uppföljningsintervall och ansvar i HSL
journalen i Treserva.



Från primärvård ordinerad insats ska egenvårdsbeslut skickas till den enskilde som
ansöker om egenvård via biståndshandläggaren.



När läkemedelshantering inte kan utföras som egenvård hos personer inskrivna i
hemsjukvården ska blankett Övertagande av läkemedelshanteringeller från Region Skåne
i Östra Göinge kommun användas.
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Bedömning

Kan patienten själv
utföra alla olika
praktiska moment i
behandlingen?

Ja

Kan patienten själv ansvara för säkerheten
i sin egenvård?
Ja
Nej
Beslut:
Beslut:
Egenvård
Ej Egenvård
Hälso- och sjukvård

Nej

Beslut efter riskanalys
och samverkan:
Egenvård med hjälp av
annan
Om riskanalys visar att
hjälp med åtgärden kan
utföras av annan person
på ett säkert sätt.

I särskilda fall hjälp av annan om
riskanalysen visar att det är säkert.
Beslut:
Ej Egenvård
Hälso- och sjukvård

I särskilda fall hjälp av annan om
riskanalysen visar att det är säkert.

Om bedömningen visar att hälso- och sjukvårdsinsatsen inte kan utföras som egenvård ska den
ansvariga verksamheten för hälso- och sjukvården ansvara för insatsen. Här regleras ansvaret via
gällande gränssnitt. Om den enskilde med eller utan ledsagare kan ta sig till primärvården är det
deras ansvar att delegera uppgiften till personalen inom aktuell verksamhet.
Om den enskilde är inskriven i hemsjukvården är det legitimerad yrkesutförare inom kommunen
som delegerar insatsen till personalen enligt gällande rutiner.

Denna rutin ska ses över senast 2022-03-01
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