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Rutin för biståndsbedömning, avgifter och 
ansvarsfördelning vid egenvård inom Strängnäs 
kommun. 
 
Inledning 
 
Socialkontorets verksamhet inom myndighet och bistånd, äldreomsorg, ordinärt 
boende samt funktionsnedsatta tillsammans med medicinskt ansvarig 
sjuksköterska reviderar gällande rutin för biståndsbedömning, avgifter och 
ansvarsfördelning vid egenvård inom Strängnäs kommun. Enligt  ”Bedömning av 
egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. Överenskommelse mellan 
landstinget och kommunerna i Sörmland (enligt SOSFS 2009:6)”, reviderad 
2016. 

 

Bakgrund 

 

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. Överenskommelse 

mellan landstinget och kommunerna i Sörmland (enligt SOSFS 2009:6), detta 

dokument utgår från socialstyrelsens föreskrifter 2009:6 och syftar till att ge 

vägledning i bedömning av vad som är att betrakta som egenvårdsuppgift 

respektive hälso- och sjukvårdsuppgift. Det är framtaget på uppdrag av 

Styrgruppen för närvård i Sörmland och är en revidering av de riktlinjer som togs 

fram 2010. 

 

Egenvård är hälso- och sjukvårdsåtgärder som legitimerad hälso- och 

sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra. 

 
I normalfallet gäller att patienten ska ha kognitiva förutsättningar för att ansvara 
för sin egenvård.  
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. Om annan utförare ska utföra uppgiften, t ex 
under vistelse på korttidsboende/växelvård, bedöms uppgiften som hälso- och 
sjukvård under vistelsen. 
  
Andra insatser än läkemedelshantering kan bedömas och beslutas som egenvård 
även om patienten har nedsatt kognitiv förmåga. Riskbedömningen blir 
avgörande.  
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Biståndsbedömning 

 

All hälso- och sjukvård bedöms av legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal 

(läkare, sjuksköterska, distriktssköterska, sjukgymnast/fysioterapeut, 

arbetsterapeut) som gör bedömning av, om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan 

utföras som egenvård inom sitt ordinationsområde.  

 

Beslut om egenvård som utfärdats av legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal 

lämnas av patient till biståndshandläggare när patienten söker hjälp från 

hemtjänsten att utföra egenvården. Innan biståndshandläggare hunnit bevilja 

hjälp med insatsen är ansvaret för hälso- och sjukvården fortfarande den 

legitimerade hälso- och sjukvårdpersonalens ansvar. 

 

En åtgärd kan bedömas vara egenvård när närstående utför den, men kan 

räknas som hälso- och sjukvård när patienten är på ett korttidsboende, har 

hemtjänst, personlig assistent eller den anhörige är anställd.  

 

Efter överenskommelse med patient/närstående kan beslutet om egenvård 

dessutom skickas till kommunens biståndshandläggare. Beslutet om egenvård 

ska aldrig skickas till kommunens hemsjukvård 
 
När barn vistas på korttidsplats.  
 
En åtgärd kan bedömas som egenvård när vårdnadshavarna eller närstående 
utför åtgärden, men kan räknas som hälso- och sjukvård när den enskilde 
befinner sig t.ex. ett korttidsboende eller på ett sommarläger.  

Hälso- och sjukvården ska ha den personal som behövs för att kunna ge en god 

vård, men i vissa fall kan det bli aktuellt att delegera en medicinsk arbetsuppgift. 

Ansvaret för delegering och att den är patientsäker ligger på den verksamhet som 

gjort bedömningen om egenvård. Den som överlåter en arbetsuppgift ansvarar 

också för att den som övertar uppgiften kan fullgöra uppgiften. 
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Avgift för egenvård som utförs av reellt kompetent personal 

efter instruktion av sjuksköterska, arbetsterapeut eller 

sjukgymnast/fysioterapeut. 

 

För hälso- och sjukvårdsåtgärder som bedöms vara egenvård där kommunal 

personal utför egenvården och utförs av reellt kompetent personal efter 

instruktion av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut 

beräknas avgiften på samma sätt som hemtjänstavgiften. 
 
Beskrivning av tillvägagångssätt vid hälso- och sjukvårdinsats 

och bedömning egenvård. 

 
Beslut om egenvård  

 Patienten ansvarar för egenvården och utför den på egen hand eller med 
hjälp av anhörig. Inget beslut om egenvård utfärdas.   

 Patienten ansvarar för egenvården men behöver praktisk hjälp för att 
utföra den patienten ansvarar för instruktionen till den som ska ge 
praktisk hjälp. 

 Patienten får ett skriftligt beslut där plan/instruktion och kontaktvägar 
avseende egenvård skrivs av den legitimerade bedömaren. 

 Informera muntligt och skriftligt patient/närstående att egenvård kan 
innebära en kostnad per månad baserad på inkomst. 

 Beslutet dokumenteras i patientens journal (på sjukhuset skriver läkaren 
bedömningen i slutanteckningen)  

 Återkoppling ska ske av utförande hemtjänst till hemsjukvård och 
rehabilitering när åtgärden övergår från hälso- och sjukvårdsinsats till 
egenvård.  

 
Beslut om hälso- och sjukvård  

 Information överförs till legitimerad personal i den kommunala hälso- 
och sjukvården som då övertar ansvaret för att uppgiften utförs.  

 Kommunens legitimerade personal kan delegera uppgiften.  

 Beslutet dokumenteras i patientens journal (på sjukhuset skriver läkaren 
bedömningen i slutanteckningen och via journalanteckning från 
vårdcentral) samt  inom kommunens hälso- och sjukvård som en 
omvårdnadsanteckning. 

 

Avvikelse 

 

Vid skada eller risk för skada relaterad till egenvård skrivs en avvikelserapport 

enligt lokal rutin. 


