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Rekommendation att anta ny överenskommelse om
samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med
egenvård
Sammanfattning
På uppdrag av Skolhälsans verksamhetschef har undertecknad tagit del av
dokumenten ”Rekommendation KSL/12/0114-66” samt ”Samverkan när enskilda/
patienter behöver praktisk hjälp med egenvård, överenskommelse mellan
Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län” med bilagor: 1)
”Planering av egenvård med hjälp” (blankett). 2) ”Rapport om brister gällande
egenvård med hjälp” (blankett).
Egenvård är en hälso-och sjukvårdsåtgärd som den behandlande legitimerade
yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården inom sitt ansvarsområde har bedömt
att en individ själv kan ansvara för och utföra, med eller utan praktisk hjälp.
Egenvård räknas inte som hälso- och sjukvård och omfattas inte av hälso- och
sjukvårdslagstiftningen.

Förslag till beslut
Barn- och grundskolenämnden beslutar att anta den nya överenskommelsen om
samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård enligt KSL
rekommendation.

Ärendet
Det finns sedan 2011 en överenskommelse i Stockholms län som reglerar
ansvaret för egenvård när individen behöver praktisk hjälp. Denna
överenskommelse mellan de bägge huvudmännen behöver nu revideras bland
annat beroende på ändringar i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:23 samt
SOSFS 2011:10 samt Skolverkets skrivelse från 2014 kring egenvård, riktad till
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förskolan och skolan. I förslaget till ny överenskommelse tydliggörs samverkan
när det gäller egenvård som legitimerad personal inom landstingsfinansierad
verksamhet bedömt att den enskilde kan utföra, men den enskilde behöver stöd
från kommunalt finansierad verksamhet för att utföra.
Överenskommelsen syftar bland annat till att parterna (Stockholms läns landsting
genom hälso- och sjukvårdsnämnden och ansvariga nämnder i länets
kommuner) ska ha en gemensam tolkning av begreppet egenvård. Vidare syftar
den till att tydliggöra hälso- och sjukvårdens ansvar för bedömning, planering och
uppföljning av egenvård. Överenskommelsen har som målgrupp de individer som
oavsett ålder (eller via vårdnadshavare) kan ansvara för, men inte
har förmåga att helt eller delvis utföra egenvård och därför behöver praktisk hjälp
med genomförandet av kommunalt finansierad personal.
Huvudmännen ska säkerställa att det finns övergripande rutiner för samverkan i
samband med egenvård mellan de som bedömer den enskildes behov av
egenvård och verksamheter som ska hjälpa till med egenvården i form av
praktisk hjälp med utförandet.
I förskola och skola påbörjas insatsen sedan chef/rektor för verksamheten som
ska hjälpa till med egenvården, fattat beslut om att personalen har tillräcklig
information och att hjälpen kan inledas. Det är den hälso-och sjukvårdspersonal
som anges på planeringsblanketten (bilaga 1) som ska informera skolpersonalen
om hur egenvården ska utföras, i praktiken sker detta i nära samråd med
vårdnadshavare. Skolan ansvarar för att eleverna får hjälp med sin egenvård, till
exempel att ta sina läkemedel. Blanketten ” Rapport om brister/ risker gällande
egenvård med hjälp” (bilaga 2) kan användas av rektor för att meddela berörd
vårdenhet om avvikelse vid egenvård har skett. Aktuell vårdenhet bedömer då
om planerad egenvård kvarstår, nyplaneras eller om åtgärden övergår till hälsooch sjukvårdsansvar.

KSLs styrelse har 2015-06-04 beslutat att rekommendera kommunerna i länet att
anta den nya överenskommelsen om samverkan när en individ behöver praktisk
hjälp med egenvård.
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