Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6
Förslag på hur befogenheter för beslut och ansvar för olika aktiviteter i processen kan se ut.

Befogenhet
Verksamhetschef för hälsooch sjukvård
(enl. HSL § 29)
Legitimerad personal

Chef för handläggare

Biståndshandläggare/
handläggare

Enhetschef för omsorgs/omvårdnads/habiliteringspersonal/person
liga assistenter
Omsorgs-/omvårdnads-/
habiliteringspersonal/personl
iga assistenter

MAS/MAR

Rektor på skola

Handläggare
Försäkringskassa
Den enskilde

Aktivitet
Att den legitimerade personalen har tillräcklig kompetens för
att bedöma, planera, följa upp och dokumentera egenvård inom
det egna ansvarsområdet.
Har behörighet att då det är förenligt med patientsäkerheten på
det sätt som framgår enligt SOSFS 2009:6 fatta beslut om att
hälso- och sjukvårdsinsats kan ges som egenvård. Planering och
beslut ska dokumenteras och förmedlas via vårdplanering/
kontakt med involverade aktörer.
Att handläggarna har kunskap om i vilka situationer kontakt ska
tas med legitimerad personal för bedömning om en åtgärd är
egenvård eller hälso- och sjukvård.
Att ta emot ansökan om stöd vid egenvård från den enskilde
och medverka vid vårdplanering.
Att samråda med ansvarig legitimerad personal från egen eller
annan huvudman gällande egenvårdbeslutet.
Att bevilja tid, enligt SoL eller om åtgärden kan rymmas inom
redan beviljad LSS insats.
Att dokumentera enligt gällande lagstiftning.
Att personalen har tid och kompetens att utföra stöd vid
egenvård.
Ansvar för att uppföljning av egenvårdsinsatserna utförs.
Att stödja eller att utföra egenvård enligt egenvårdsbeslut.
Att kontakta legitimerad personal vid förändringar som
påverkar egenvårdsbeslutet enligt anvisningar på
beslutsblankett och/ eller lokal rutin.
Att kontakta biståndshandläggare/ enhetschef vid övriga
problem med utförande av egenvårdsinsatser.
Att granska att rutinen för egenvård följs i verksamheten.
Att utifrån granskningsresultat ange vilka förbättringar
verksamheten behöver genomföra.
Att eleven får hjälp med sin egenvård.
Ge personal möjlighet att delta vid vårdplanering och
utbildning för att ge kompetens att utföra egenvårdsinsats
Att personalen har tid och kompetens för att utföra åtgärden
Att använda beslut/plan om egenvård som underlag för
bedömning av rätt till assistansersättning
Skall delta i bedömning, de beslut som fattas och planering av
egenvården.
Ansöker om bistånd med praktisk hjälp.
Medger samtycke om informationsöverföring mellan vård och
omsorg
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