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Anvisningar för egenvård inom Hallands län  

Dokumentet är framtaget och överenskommet inom den regionala samverkansstrukturen i 
Halland. Varje huvudman ansvar för att rutinen fastställs i respektive huvudmans 
ledningssystem. Vid justering/förändring av innehållet i rutinen bör det ske i samråd inom 
relevant samverkansforum. 

 

Inledning  

Anvisningarna är framtagna utifrån Socialstyrelsens föreskrift ”Bedömning av om en hälso- 

och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård” (SOSFS 2009:6) och Socialstyrelsens 

meddelandeblad (nr 6/2013). Anvisningarna ska garantera patientsäkerheten i samband med 

egenvårdsbedömningen i varje enskilt fall.  

 

Respektive huvudman ska ge direktiv och säkerställa att det i verksamheten finns lokala 

rutiner för bedömning, samråd och planering i samband med egenvård. Verksamhetschefer i 

regionen och Medicinskt ansvarig i kommun (MAS, MAR) ska upprätta rutiner utifrån de 

gemensamma anvisningarna.  

 

Definition av egenvård  

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd, som legitimerad hälso- och sjukvårds-personal 

inom sitt ansvarsområde, bedömt att en person själv kan utföra.  

 

Egenvård i förhållande till hälso- och sjukvård 

Den egenvård som personen utför själv eller med hjälp av någon annan räknas inte som 

hälso- och sjukvård. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals bedömning, planering och 

uppföljning av egenvården är alltid hälso- och sjukvård. Se Socialstyrelsens meddelandeblad 

för utförligare beskrivning.  

 

Bedömning  

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20096-om-bedomningen-av-om-en-halso--och-sjukvardsatgard-kan-utforas-som-egenvard/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20096-om-bedomningen-av-om-en-halso--och-sjukvardsatgard-kan-utforas-som-egenvard/
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2013-4-17.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2013-4-17.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2013-4-17.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2013-4-17.pdf


Gäller för: Region Halland 

 
 

 

 

Anvisning: Egenvård i Halland Sida 2 av 6 
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör, Publicerad: 2020-08-27 
Huvudförfattare: Engvall Britta RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  

Bedömning och planering av egenvård ska alltid ske i samråd med patienten och utifrån: 

 Fysisk hälsa (funktionsförmåga)  

 Psykisk hälsa (t ex minne, koncentration, förståelse)  

 Livssituation (t ex fysisk miljö, sociala förhållande)  
 
Varje legitimerad yrkeskategori gör bedömningen utifrån eget ansvarsområde.  
 
Patientens förmåga till egenvård ska särskilt värderas vid samordnad individuell planering 
(SIP).  
 

Riskanalys  

I bedömningen ska en riskanalys ingå. I den ingår att bedöma hur stödet/kompetensen till 

egenvårdsåtgärden ser ut. Ju mer avancerad den tänkta egenvårdsåtgärden är ju 

noggrannare behöver analysen vara. Den som bedömer egenvård ska samverka med 

socialtjänst- eller LSS- utförare, vilken informerar om kompetens finns hos personal som ska 

utföra egenvården. Riskanalysen ska dokumenteras.  

 

Om det finns risk för att patienten skadas får en hälso- och sjukvårdsåtgärd inte bedömas 

som egenvård utan ska då hanteras som hälso- och sjukvård. 

 

Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) och/eller lagen om stöd och 

service (LSS) 

När patienten har behov av praktisk hjälp med att utföra egenvårdsåtgärderna kan han/hon 

ansöka om bistånd för hjälp/handräckning med egenvård. Ansökan görs till kommunens 

socialtjänst med egenvårdsbedömningen som underlag för beslut. Ansökan prövas enligt 

socialtjänstlagens bestämmelser. Under socialsekreterarens/biståndshandläggarens 

utredning kan hälso- och sjukvårdsåtgärder utföras av kommunens legitimerade personal 

alternativt delegeras till annan personal. 

 

 
Dokumentation  

Egenvårdsbedömningen dokumenteras i patientens journal och ska beskriva följande:  

 vilken åtgärd som har bedömts som egenvård 

 genomförd riskanalys  

 vem som ska utföra egenvården  

 hur information och instruktioner ska ges till dem som ska utföra egenvården  

 vem ska kontaktas om något oförutsett händer t ex att patienten utsätts för skada  

 vem ska kontaktas om patientens situation förändras  

 vem som ska följa upp egenvårdsbedömningen  

 hur och när egenvården ska följas upp  

 när en omprövning av egenvården ska göras  
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Ansvarsfördelning  

Den enskilde/patienten/närstående ansvarar för att: 

 egenvårdsplan upprättas genom att delta i riskbedömning, beslut och planering 

 lämna samtycke till informationsöverföring mellan vård- och omsorgsgivare 

 ansöka om hemtjänst/praktisk hjälp och bifoga egenvårdsbedömningen till 

socialtjänsten 

 meddela ansvarig för egenvårdsbedömningen att bistånd är beviljat 

 meddela ansvarig för egenvårdsbedömningen, biståndsbedömare och 

socialsekreterare, om förändring av tillstånd som kan påverka egenvården 

Specialistvården ansvarar för att:  

 den behandlande läkaren vid utskrivning bedömer (riskanalys) och beslutar om 

egenvård 

 patientens förmåga till egenvård värderas särskilt vid samordnad individuell planering 

(SIP) 

 uppföljning av egenvården sker i de fall där specialistkompetens krävs  

 vid behov av uppföljning av egenvård inom närsjukvård skicka remiss 

 egenvårdsbedömning, beslut och uppföljning dokumenteras i patientens journal  

 patienten ska få med sig en kopia av egenvårdsbedömningen (alternativt kan blankett 

för egenvårdsbedömning användas) 

 instruktion om egenvårdsåtgärder ges till patient, närstående och/eller berörd 

personal i kommunen  

Närsjukvården ansvarar för att:  

 patientens förmåga till egenvård värderas särskilt vid samordnad individuell planering 

(SIP) 

 patientansvarig läkare och/eller övrig legitimerad personal genomför 

egenvårdsbedömningar, beslutar om egenvård inom respektive ansvarsområde samt 

följer upp sin bedömning 

 legitimerad personal dokumenterar bedömning, beslut och uppföljning av egenvården 

i patientens journal 

 patientansvarig läkare i närsjukvården gör, efter mottagande av remiss, uppföljning 

och omprövning av egenvårdsbedömning som gjorts inom specialistvården. 

 samverka med berörd personal i kommunen, såsom socialtjänst/LSS och 

skola/förskola vid riskbedömningen 

 patienten ska få med sig en kopia av egenvårdsbedömningen (alternativt kan blankett 

för egenvårdsbedömning användas) 

 instruktion om egenvårdsåtgärder ges till patient, närstående och/eller berörd 

personal i kommunen 

Kommunen ansvarar för att:  

 patientens förmåga till egenvård värderas särskilt vid samordnad individuell planering 

(SIP) 
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 legitimerad personal genomför egenvårdsbedömningar, beslutar om egenvård inom 

respektive ansvarsområde, följer upp sin bedömning 

 legitimerad personal dokumenterar bedömning, beslut och uppföljning av egenvården 

i patientens journal 

 patienten ska få med sig en kopia av egenvårdsbedömningen (alternativt kan blankett 

för egenvårdsbedömning användas)  

 socialsekreterare/biståndshandläggare handlägger ansökan om praktisk 

hjälp/handräckning av egenvårdsåtgärd utifrån egenvårdsbedömningen  

 om behov finns, utföra åtgärden som hälso- och sjukvård, i enlighet med 

hemsjukvårdsöverenskommelsen, till dess att biståndshandläggare beviljat insatsen 

 informera ordinatören enligt egenvårdsbedömning om det sker förändringar som kan 

påverka egenvårdsbeslutet (t.ex. att en patient inte längre klarar att hantera sin 

egenvård p.g.a. kognitiv svikt) 

 instruktion om egenvårdsåtgärder ges till patient, närstående och/eller berörd 

personal i kommunen, i de fall där leg. personal i kommunen gjort 

egenvårdsbedömningen. 

 
 

Egenvård då barn vistas i skola/förskola  

Då barnet vistas i skola/förskola ska en egenvårdsbedömning göras utifrån aktuella 

förutsättningar. Planering och riskbedömning ska göras i samråd med skolans personal. Vid 

komplexa behov kan regional sjukvård (närsjukvård eller specialistvård) kallas till SIP.  

 

Avvikelse  

Om patienten drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom på 

grund av egenvårdsbedömningen ska det utredas och ev. anmälas till socialstyrelsen, enligt 

Lex Maria. Vid brister i utförandet kan det bli föremål för en utredning, enligt Lex Sarah.  

 

Referenslista  

Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (SOSFS 2009:6)  

Meddelandeblad från Socialstyrelsen april nr 6, 2013 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i 

hälso- och sjukvården. HSLF-FS 2017:37 

 

Bilaga  

1. Flödesschema för bedömning och planering av egenvård  

2. Beslut om egenvård enligt SOSFS 2009:6 

 
 

Uppdaterat från föregående version 

 
Ny rutin 

 

https://intra.regionhalland.se/styrda-dokument/_layouts/RHI_CDViewer.aspx?id=/styrda-dokument/PublishingRepository/2f369d29-4adf-4119-81ce-1796d8aa422e/BESLUT%20OM%20EGENV%C3%85RD%2Edocx&Source=https%3A%2F%2Fintra%2Eregionhalland%2Ese%2Fvar%2Dorganisation%2Fledningssystem%2FSidor%2Fdefault%2Easpx&DefaultItemOpen=1
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Bilaga 1 - Flödesschema för bedömning av egenvård 

 
 
 
 
 
 


