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Socialstyrelsen

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om
upphävande av föreskrifterna (SOSFS
2009:6) om bedömningen av om en hälsooch sjukvårdsåtgärd kan utföras som
egenvård
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) avstyrker förslaget att upphäva
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en
hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.
Vi anser att Socialstyrelsen i sin konsekvensutredning inte analyserar och
redogör för vilka konsekvenser som ett upphävande av föreskrifterna får
för den enskilde.
I konsekvensutredningen skriver Socialstyrelsen att när en patient har
behov av hjälp med egenvården finns det i föreskrifterna krav på att
upprätta en skriftlig plan. ISF anser att ett upphävande av föreskrifterna
riskerar att innebära att det inte regleras hur dokumentationen av en
bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård
ska göras. Detsamma gäller omprövning av bedömningen liksom hur och
när bedömningen ska följas upp.
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ISF anser vidare att det finns en risk att ett upphävande av föreskrifterna
medför att det inte längre kommer att framgå vilka åtgärder som ska vidtas
eller vem som ska kontaktas om den enskildes situation förändras på så
sätt att bedömningen av om en åtgärd kan utföras som egenvård också
förändras.
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar i ett avgörande, HFD 2021 ref.
11, att för att en hälso- och sjukvårdsåtgärd ska kunna beaktas vid
bedömningen av om personlig assistans föreligger måste det klart framgå
av beslutsunderlaget att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har
bedömt att den enskilde kan utföra en åtgärd själv eller med hjälp av
någon annan.
Om skyldigheten att dokumentera bedömningen av vilka hälso- och
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sjukvårdsåtgärder den enskilde själv eller med hjälp av någon annan kan
utföra inte längre kommer att vara var reglerad kan det få negativa
konsekvenser för den enskilde. När Försäkringskassan ska bedöma om rätt
till personlig assistans föreligger kan avsaknad av reglering få till följd att
Försäkringskassan inte får in det underlag som behövs för bedömningen.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Eva-Lo Ighe. Utredaren
Lena Almvik Gombor har varit föredragande. I beredningen har också
utredarna Helena Poirier och Elin Sundberg deltagit. Vid den slutliga
handläggningen har chefsjuristen Anna Samuelsson, enhetscheferna Sofie
Cedstrand, Dan Ljungberg och Inger Sohlberg, den administrativa chefen
Annika Stegarp Perman och HR-ansvariga Caroline Carlsson deltagit.
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