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Omsorgsförvaltningen

Utreda och verkställa
SoL-insats vid egenvård
Syfte
Att beskriva och säkerställa rättssäker handläggning av ansökningar om SoL-insatser
från brukare som behöver stöd med egenvård.

Omfattning
Rutinen ska användas av biståndshandläggare, verksamhetschefer i egen och extern
regi samt baspersonal.
Arbetssättet för samverkan vid egenvård styrs av dokumentet Vård i samverkan –
Samverkan vid egenvård i Uppsala län. Processen för samverkan beskrivs i bilaga 1.

Genomförande
Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälsooch sjukvården har bedömt att den enskilde själv kan utföra eller utför med hjälp av
någon annan.
Legitimerad yrkesutövare kan vara läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut,
fysioterapeut/sjukgymnast. Dessa är behöriga att bedöma egenvård. När det gäller
bedömning av egenvård för läkemedel är det endast läkare som har denna behörighet.
För att bistånd enligt SoL för egenvårdsåtgärd ska kunna beviljas krävs
•
•

en skriftlig bedömning från läkare som visar att åtgärden bedömts som
egenvård och att den enskilde själv bedöms kunna ansvara för insatsen
att personal som ska genomföra åtgärden inte behöver ha särskild utbildning.
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Fram till dess att biståndsbeslut om stöd till egenvård är verkställt ansvarar hälso- och
sjukvården för insatsen.
Handläggning av inkommen ansökan
Biståndshandläggare:
•
•

tar emot ansökan om egenvård
begär in samt tar emot underlag i form av egenvårdsbedömning från den
enskilde.

Egenvårdsbedömning kan lämnas av den enskilde själv eller med den enskildes
samtycke av närstående eller personal.
Biståndshandläggare kontrollerar att egenvårdsbedömningen innehåller uppgifter om:
•
•
•
•

•
•
•

vilken åtgärd som har bedömts som egenvård
om den enskilde själv eller med hjälp av någon annan ska utföra egenvården
hur information och instruktioner till dem som ska utföra egenvården ska ges
vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas om den enskilde har
drabbats av eller har utsatts för risk att drabbas av skada eller sjukdom i
samband med egenvården
vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas om den enskildes
situation förändras
hur och när bedömningen av egenvården ska följas upp
när en omprövning av egenvården ska göras och vem som har det ansvaret.

Om egenvårdsbedömningen är ofullständig
Biståndshandläggare lämnar tillbaka den ofullständiga bedömningen till den enskilde
som ansvarar för att ta tillbaka bedömningen till den som beslutat om egenvården.
Fortsatt handläggning om egenvårdsbedömningen är fullständig
Biståndshandläggare
•
•
•
•
•
•

identifierar tillsammans med den enskilde vilket behov av stöd eller praktisk
hjälp den enskilde behöver för att kunna utföra egenvården
utreder ansökan och tar beslut (giltighetsperioden på egenvårdsbedömningen
styr beslutslängden)
journalför handläggningen i ärendet
lägger kopia på egenvårdsintyget i personakten
återlämnar originalet av egenvårdsintyget till den enskilde
lämnar kontaktuppgift i beställningen till legitimerad läkare som utfärdat
egenvårdsbedömningen.

Verkställighet av beslut om SoL-insats för egenvård
Verksamhetschef ansvarar för att
•
•

ta emot beställning från biståndshandläggare
utforma ett uppdrag för hur insatsen ska genomföras
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•
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informera legitimerad personal som utfärdat egenvårdsbedömningen om
risker framkommer i utförandet.

Personal som utför stödet ansvarar för att
•
•
•
•

utföra insatsen enligt beställning och uppdrag
dokumentera genomförandet i social journal, RU082
påtala för verksamhetschef insatsen behöver omprövas
påtala för verksamhetschef om det framkommer risker kopplade till
egenvårdsbedömningen framkommer.

Relaterade dokument
RU082

Social dokumentation

ViS

Samverkan vid egenvårds i Uppsala län
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Bilaga 1. Process för egenvårdsbedömning
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