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Egenvård 
Överenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län 
 

  
Beslutat av: Antagen av Vilgotgruppen 2013-05-17. Efter revidering beslutad av 
Chefsgrupp för samverkan social välfärd och vård 2018-10-12.  
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1. Överenskommelse om samverkan vid egenvård  
Överenskommelse om samverkan vid egenvård mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro 
län. 

2. Inledning 
Socialstyrelsen har gett ut foö reskriften Bedoö mning av om en haö lso- och sjukvaå rdsaå tgaö rd kan 
utfoö ras som egenvaå rd (SOSFS 2009:6). I foö reskriften tydliggoö r Socialstyrelsen vad som gaö ller vid 
dessa bedoö mningar och staö ller krav paå  att haö lso- och sjukvaå rden utgaå r fraån vad som aö r 
patientsaökert i varje enskilt fall. Meddelandeblad 6/2013 fraån Socialstyrelsen foö rtydligar 
ytterligare. 

 

Egenvaå rdsfoö reskriften staö ller krav paå  att haö lso- och sjukvaå rden: 

• Gör individuella bedömningar  
• Analyserar risker  
• Samråder och planerar med de som berörs  
• Gör nya bedömningar om förutsättningarna ändras  
• Fastställer rutiner för samarbetet med andra aktörer  
• Säkerställer att ledningssystemet innehåller rutiner för egenvård 

 

Haö lso- och sjukvaå rden och socialtjaönsten inklusive LSS ska vidare: 

• Fastställa rutiner för samarbete i samband med egenvård 

3. Syfte 
Syftet med dokumentet aö r att ha ett gemensamt synsaö tt foö r begreppet egenvaå rd och att 
saökerstaö lla att bedoö mning, planering uppfoö ljning och omproö vning av egenvaå rd, samt egenvaå rd 
som utfoö rs av annan aön den enskilde sjaö lv, sker paå  ett saökert saö tt. Maå lsaö ttningen aö r att staö rka 
patientens autonomi, integritet och delaktighet i vaå rden av sin egen haö lsa och att uppraö tthaå lla en 
god och saöker vaå rd genom hela vaå rdkedjan. Foö r att uppnaå  detta kraövs en god samverkan mellan 
huvudmaönnen. 

4. Definition av egenvård 
Med egenvaå rd menas en haö lso- och sjukvaå rdsaå tgaö rd som legitimerad yrkesutoö vare inom haö lso- 
och sjukvaå rden bedoö mt att en patient kan utfoö ra sjaö lv eller med hjaö lp av naågon annan.  
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Den egenvaå rd som patienten utfoö r sjaö lv eller under eget ansvar med hjaö lp av naågon annan 
raöknas inte som haö lso- och sjukvaå rd och delegering av arbetsuppgift aö r inte aktuellt. 

5. Tillfällen då en bedömning av egenvård är aktuella 
Denna oö verenskommelse ska tillaömpas endast i de situationer daö r egenvaå rdsbedoö mning aö r 
relevant. Det betyder att det inte behoö vs naågon bedoö mning av egenvaå rd naö r det aö r uppenbart att 
patienten sjaö lv kan ansvara foö r den ordinerade behandlingen.  

• Vid nya ärenden, om det inte är uppenbart obehövligt 
• Vid utskrivning från slutenvården i samband med vårdplanering 
• Vid försämrat hälsotillstånd 
• Vid förändrade förutsättningar 

 

Foö r att saökerstaö lla att vaå rdkedjan fungerar, ska det vid en samordnad vaå rdplanering  mellan 
regionen och kommunen ske en bedoö mning av egenvaå rd, som dokumenteras i vaå rdplanen och i 
respektive journal. 

6. Tillvägagångssätt  
Det aö r den behandlande legitimerade yrkesutoö varen inom haö lso- och sjukvaå rden som inom sitt 
ansvarsomraåde ska goö ra en bedoö mning av om en haö lso- och sjukvaå rdsaå tgaö rd kan utfoö ras som 
egenvaå rd. 

 

Bedömning 

Bedoö mning ska ske i samraåd med patienten och utgaå  fraån patientens livssituation. Som en del i 
bedoö mningen ska det ingaå  en riskanalys. Om patienten behoö ver praktisk hjaö lp ska den som 
bedoö mt egenvaå rden samraåda med naö rstaå ende, socialtjaönst eller annan aktoö r. Information om 
vad begreppet egenvaå rd innebaö r och vid behov instruktion foö r egenvaå rdsinsatsen ska ges till 
patienten eller annan person som ska utfoö ra egenvaå rden. 

 

Planering 

Den som har gjort bedoö mningen ska ansvara foö r att en planering foö r egenvaå rden genomfoö rs.   

 

Uppföljning och omprövning 

Den som har gjort bedoö mningen ska ansvara foö r att egenvaå rden foö ljs upp regelbundet och 
omproö vas om foö rutsaö ttningarna aöndras. 
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Dokumentation 

Bedoö mning, planering och uppfoö ljning betraktas som en haö lso- och sjukvaå rdsinsats och ska 
dokumenteras i patientens haö lso- och sjukvaå rdsjournal. Laömpligen anvaönds blanketten ”Beslut 
om egenvaå rd”, bilaga 1. 

 

Riskbedömning 

Vilka aå tgaö rder som innebaö r egenvaå rd kan inte anges generellt utan aö r beroende av 
omstaöndigheterna i varje enskilt fall. Utifraån en riskbedoö mning i det enskilda fallet avgoö rs om 
insatsen kan utfoö ras som egenvaå rd. Har en patient ett bra stoö d kan det bli fraå ga om egenvaå rd om 
aå tgaö rden kan utfoö ras paå  ett saökert saö tt. Ett exempel kan vara om en anstaö lld personal inom 
kommunens socialtjaönst, privat utfoö rare eller anhoö rig kan utfoö ra insatsen paå  ett saökert saö tt. 

 

Riskbedoö mningen saökerstaö ller att patienten inte utsaö tts foö r risk att skadas. Naö rstaå ende och 
personliga assistenter kan ha foö rvaö rvat stor kunskap om en patients behov och kan i vissa fall 
klara av att utfoö ra aå tgaö rder som normalt kraöver medicinskt utbildad personal. I saådana fall 
raöknas insatsen som egenvaå rd. 

7. Förtydligande vid egenvård av barn  
Daå  patienten aö r ett barn under 18 aå r faller ansvaret, mot bakgrund av det laångtgaående 
foö raö ldraansvaret paå  foö raö ldrarna. Foö raö ldrar kan maånga gaånger ta ansvar foö r ett barns egenvaå rd. 
AÄ ven vid mer avancerade aå tgaö rder laö r sig ofta foö raö ldrarna hur barnet ska skoö tas om paå  ett tryggt 
och saökert saö tt. En analys av riskerna maå ste goö ras utifraån foö rhaå llandena i det enskilda fallet. Den 
som goö r bedoö mningen maå ste vara lyhoö rd foö r familjens situation och behov av hjaö lp och stoö d. 

 

Naö r ett barn boö rjar i foö rskola, skola eller faå r en insats fraån socialtjaönsten inklusive LSS, plats paå  
ett HVB eller i ett korttidsboende, maå ste en ny bedoö mning goö ras utifraån de nya 
foö rutsaö ttningarna. Den legitimerade yrkesutoö varen inom haö lso- och sjukvaå rden som har gjort 
den foö rsta bedoö mningen ansvarar foö r att omproö va egenvaå rden. 

8. Planering   

8.1 Planering och dokumentation 
Planeringen ska omfattas av relevanta delar och dokumenteras i patientjournalen. Kopia av 
planeringen laömnas till patienten samt till kommunens handlaöggare som underlag foö r beslut och 
foö r foö rvaring i personakten om patienten beviljats eller kommer att beviljas hjaö lp med egenvaå rd 
enligt SoL eller LSS. Laömpligen anvaönds blanketten ”Beslut om egenvaå rd”, bilaga 1. 
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Dokumentationen ska omfatta: 

1. Vilken hälso- och sjukvårdsinsats som har bedömts som egenvård. 
2. Om patienten själv eller under eget ansvar med hjälp av någon annan ska utföra egenvården. 
3. Hur information och instruktioner till dem som ska utföra egenvården ska ges. 
4. Vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas, om patienten har drabbats av eller 

har utsatts för risk att drabbas av skada eller sjukdom i samband med egenvården. 
5. Vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas, om patientens situation förändras. 
6. Hur och när bedömningen av egenvården ska följas upp. 
7. Datum för omprövning av egenvårdsbedömningen. 

8.2 Uppföljning och omprövning 
Den som har gjort bedoö mningen att en haö lso- och sjukvaå rdsaå tgaö rd kan utfoö ras som egenvaå rd, 
ansvarar foö r att egenvaå rden omproö vas och foö ljs upp, om det inte aö r uppenbart obehoö vligt. Ofta 
oö verfoö rs ansvaret till annan och det ska daå  framgaå  av planeringen. Om t. ex en legitimerad 
yrkesutoö vare inom slutenvaå rd gjort bedoö mningen att en haö lso- och sjukvaå rdsaå tgaö rd kan utfoö ras 
som egenvaå rd, kan en legitimerad yrkesutoö vare inom primaö rvaå rden eller kommunen oö verta 
ansvaret foö r omproö vning och uppfoö ljning. Omproö vning och uppfoö ljning dokumenteras i 
patientens journal. 

 

Om en naö rstaå ende, som inte aö r anstaö lld, ska hjaö lpa patienten med egenvaå rd kan det vara moö jligt 
att bedoö ma aå tgaö rden under foö rutsaö ttning att riskbedoö mningen visar att patienten inte utsaö tts foö r 
risk att skadas. 

 

I de fall legitimerad personal bedoö mer att egenvaå rd inte aö r moö jligt, men patienten har en annan 
uppfattning, ska samraåd ske med den som har bedoö mt egenvaå rden. 

 

8.3 Lagrum och föreskrifter 
I samband med att haö lso- och sjukvaå rden goö rs en bedoö mning av om en aå tgaö rd kan utfoö ras som 
egenvaå rd, kan en rad andra foö rfattningar bli aktuella att tillaömpa. 

• Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6 M och S ) bedömning om en hälso- och 
sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 

• 1 kap § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
• Patientsäkerhetslagen 2010:659 
• Egenvårdsföreskriften SOFS 2009:9 
• Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av egenvård 6/2013 
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2012:6) bostad med särskild service för 

barn och unga 
• Föräldrabalken 1949:381 
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• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- 
och sjukvården 

• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av 
arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård 

• Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

9. Närliggande överenskommelser/ 
delöverenskommelser och riktlinjer 

• Samverkan mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län angående bedömning av 
egenvård i förskola/skola   

• Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
• Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, skolhälsovård, e-hälsa 

och kunskapsstyrning mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län 
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