Närvård i Sörmland
Kommuner – Landsting i samverkan

Praktiska anvisningar för bedömning av
egenvård barn

Närvård i Sörmland
Kommuner – Landsting i samverkan

Bedömning om det är egenvård eller hälso- och sjukvård
•
•
•
•
•

Bedömningen görs i samråd med patienten och vårdnadshavare
Om riskanalys visar att patienten kan skadas i samband med egenvården kan man inte fatta
beslut om egenvård
Bedömningen utgår från patientens och vårdnadshavarens fysiska och psykiska hälsa samt
kognitiva förmåga och livssituation
Åtgärden bör i normalfallet bedömas som hälso- och sjukvård om den ska utföras under kort
tid eller om underlaget är osäkert
Egenvård används företrädesvis vid stabil och regelbunden hälso- och sjukvård

Beslut om egenvård – Barn - elever
•

Vårdnadshavaren ansvarar för egenvården
o inget skriftligt beslut om egenvård utfärdas när föräldrarna utför egenvården.

•

Förskola/skola ansvar för egenvård
o skriftligt beslut om egenvård utfärdas då vårdnadshavare önskar att en viss medicinsk
åtgärd ska utföras i förskola/skola.
o vårdnadshavaren begär ett skriftligt beslut, från den legitimerade hälso- och
sjukvårdspersonal som gjort den tidigare bedömningen att denna åtgärd utgör
egenvård i en förskole/ skolmiljö och hur den är planerad
o hälso-och sjukvård måste samråda med socialtjänsten, LSS, förskola eller skola för att
säkerställa att egenvårdsåtgärden kan utföras av berörd personal
o om en förskolechef eller rektor bedömer att personalen i förskolan/skolan inte kan
hjälpa barnet/eleven med egenvård på ett säkert sätt måste ansvarig inom hälso- och
sjukvård tillsammans med förskolan/skolan planera för hur man ska lösa situationen.
o en plan/instruktion för insatsen bör skrivas
o vårdnadshavaren får ett skriftligt beslut om egenvård av den legitimerade bedömaren
(mall finns i SySteamCross).
o beslutet dokumenteras i patientens journal (på sjukhuset skriver läkaren bedömningen
i slutanteckningen)

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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Flö desschema fö r bedö mning och planering av egenvå rd
eller hä lso- och sjukvå rd enl. SOSFS 2009:6
Om det är uppenbart obehövligt görs ingen planering för egenvård

Bedömning och riskanalys om en sjukvårdsåtgärd är egenvård eller hälso- och sjukvård
Sjukhus = läkare; Öppenvård = leg hälso- och sjukvårdspersonal

A. Beslut egenvård

Patienten kan utföra
egenvård själv eller
med hjälp av anhörig

Patienten behöver
praktisk hjälp

Skriftligt beslut om
egenvård skrivs i samråd
med patient/
vårdnadshavare

Skriftligt beslut
om egenvård till
förskola, skola,
pers.ass

B. Beslut hälso- och
sjukvård

Ansvar för delegering till
utförare ligger hos den
som fattat beslut

En Samordnad individuell
plan upprättas (SIP)

Patienten ansöker om
bistånd och kan få hjälp
efter beslut av
socialtjänsten.

Kommunens socialtjänst handlägger skyndsamt ansökan och fattar beslut om bistånd till egenvård
enligt Socialtjänstlagen. Den som fattar egenvårdsbeslut är skyldig att informera patienten om vad
egenvård innebär. Fram till biståndsbeslut ansvarar hälso- och sjukvården för insatsen.
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Processflö de- bistå nd vid egenvå rd
Leg. Personal beslutat om egenvård
Skriftligt beslut om egenvård skrivet

Skriftligt beslut lämnas till
patienten

HSLansvar

Patienten ansöker om bistånd

Ej inleda
utredning

Förhandsbedömning
Fråga patienten vad
hen vill ansöka om

Inleda
utredning

Utredning genomförd

Beslut
Avslag eller bifall

SoL/LSSansvar

