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Yttrande gällande Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om gränsdragning mellan hälso- och sjukvård och egenvård –
förslag till ny föreskrift SOSFS 2008:X (M och S)
Bilagor: Remissvar från Luleå kommun gällande ny föreskrift SOSFS 2008:X
(M och S) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om gränsdragning
mellan hälso- och sjukvård och egenvård

Ärendebeskrivning
Luleå kommun, i egenskap av remissinstans, har beretts möjlighet att yttra sig
i rubricerat ärende. Den nya föreskriften ska ersätta Socialstyrelsens allmänna
råd (SOSFS 1996:9) om personlig assistans och sjukvårdsuppgifter som
bedömts vara föråldrade i dag.
Syftet med de nya föreskrifterna
Syftet är att ta fram föreskrifter och allmänna råd om rutiner, bedömnin g,
planering, samverkan och uppföljning i samband med att hälso- och
sjukvårdsåtgärd övergår till att bli egenvård.
Målet med föreskrifterna
Målet med de nya föreskrifterna är att den enskilde på ett smidigt och säkert
sätt får den insats som han eller hon är i behov av från hälso- och sjukvården
respektive socialtjänsten samt att underlätta samarbetet mellan hälso- och
sjukvård, socialtjänst och den enskilde.

Förvaltningens yttrande
Socialförvaltningen är positiv till att det blir en enhetlig tillämpning av vad
som betraktas som egenvård respektive hälso- och sjukvårdsuppgift. Vidare
att det i samband med den nya föreskriften även presenteras en
informationsskrift i syfte att ge ytterligare vägledning vid tillämpning av
lagstiftningen vad gäller gränsdragningen mellan hälso- och sjukvård och
egenvård.
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Detta förbättrar samverkansrutinerna mellan vårdaktörerna och därmed
säkerställs den enskildes vård och omsorgsbehov på ett bättre sätt.
Socialförvaltningens kommentarer gällande förslagen till de nya
föreskrifterna
Vid beslut om insatser enligt SoL respektive LSS ska det finnas en
övergripande rutin för hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete i
samband med egenvård som säkerställer god kvalitet och hög patientsäkerhet.
Rutiner upprättas och utformas länsövergripande mellan berörda vårdaktörer
Rutinerna bör upprättas och utformas länsövergripande i samverkan med
berörda vårdaktörer, kommuner och landsting. Av rutinerna ska framgå hur
hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska samarbeta med egenvård och hur
eventuellt förekommande problem och motsättningar i samband med
egenvård ska hanteras mellan nämnda aktörer.
Vidare ska den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ansvara för att lokala
rutiner upprättas för kommunens verksamhet.
Kriterier för egenvård
För att patienter ska kunna ges beslut om egenvård måste patienten själv eller
dennes anhörig kunna utföra egenvård efter instruktion. Egenvården ska
kunna utföras på ett säkert sätt.
Rutinen om egenvård ska dokumenteras, tillämpas och fortlöpande följas upp.
En individuell bedömning och planering av egenvård ska göras för varje
enskild individ.
Ansvarsfördelning vid beviljande av egenvård eller hälso- och sjukvård
Den behandlande läkaren eller annan behandlande legitimerad yrkesutövare
avgör om en patient ska erbjudas hälso- och sjukvård eller om en hälso- och
sjukvårdsåtgärd kan övergå till att bli egenvård. En riskanalys ska göras när
en hälso- och sjukvårdsåtgärd övergår till egenvård. Riskanalysen ska
dokumenteras i patientens journal.
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En planering om egenvård eller hälso- och sjukvårdsinsats ska göras
tillsammans med patienten, eventuell närstående och den eller de som ska
hjälpa den enskilda med egenvård eller hälso- och sjukvårdsinsatsen.
Ansvarig för socialtjänsten eller annan vårdaktör som kan komma att beröras
ska delta vid planeringen.
En plan för egenvård ska upprättas och dokumenteras
Av upprättad plan ska följande sakförhållanden/omständigheter klarläggas:
•
•
•
•
•
•

•
•

vilken hälso- och sjukvårds åtgärd som efter bedömning har övergått
till att bli egenvård,
om den enskilde själv eller med hjälp av någon annan ska utföra
egenvården,
hur ansvaret för egenvården ska fördelas och vad de ansvaret innebär,
hur instruktioner till dem som ska utföra egenvården ska ges och vem
som är ansvarig för det,
hur utbildning av dem som ska utföra egenvården ska genomföras och
vem som ansvarar för det,
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,
vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas om den
enskildes situation förändras,
hur och när bedömning ska följas upp om vem som ska ta ansvar för
det och när en omprövning av en bedömning ska göras.

Förvaring av planen
Patienten själv ska delges en kopia av den upprättade planen. Planen
omfattas av bestämmelsen om sekretess och tystnadsplikt. Egenvårdsbeslutet
ska finnas i patientens personakt som information.
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Förvaltningens förslag till beslut
-

Förvaltningens förslag till yttrande bildar underlag för remissyttrande
till Socialstyrelsen.

_____

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
i enlighet med förvaltningens förslag.
_____

Socialnämnden beslutar
_____

Förvaltningens förslag till yttrande bildar underlag för remissyttrande
till Socialstyrelsen.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
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