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Socialstyrelsens förslag om upphävande av 
föreskrifterna SOSFS 2009:6 

(25553/2019) 

Försäkringskassan har inga synpunkter på att föreskrifterna upphävs, men vill lyfta de 
konsekvenser upphävandet får för Försäkringskassan och betona vikten av att ett 
kunskapsstöd tas fram. 

I föreskrifterna SOSFS 2009:6 finns krav på dokumentation avseende planering av 
egenvård. Enligt 5 kap. 4 § ska en sådan dokumentation innehålla information om 

• vilken åtgärd som har bedömts som egenvård, 
• om patienten själv eller med hjälp av någon annan ska utföra egenvården, 
• hur information och instruktioner till den eller de som ska utföra egenvården ska 

ges, 
• vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas om patienten har 

drabbats av eller har utsatts för risk att drabbas av skada eller sjukdom i 
samband med egenvården, 

• vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas om patientens 
situation förändras, 

• hur och när bedömningen av egenvården ska följas upp och 
• när en omprövning av bedömningen av egenvården ska göras. 

Den nya lagen (2022:1250) om egenvård saknar motsvarande bestämmelse och 
reglerar inte heller på annat sätt vad en bedömning om egenvårdsinsats ska innehålla.  
 
Försäkringskassan har inte sällan behov av att få del av egenvårdsbedömningar från 
hälso- och sjukvården för att kunna ta ställning till rätten till assistansersättning. Redan i 
dagsläget är det, trots den reglering som finns i de aktuella föreskrifterna, ibland svårt att 
få relevant underlag från hälso- och sjukvården. Upphävande av föreskrifterna kommer 
att innebära det inte längre finns något samlat rättsligt stöd för att efterfråga uppgifter 
om egenvårdsbedömning och risken är att det blir svårare att få tillgång till relevant 
bedömningsunderlag. 

Mot bakgrund av detta är det, enligt Försäkringskassan, angeläget att Socialstyrelsen 
tar fram ett kunskapsstöd för hälso- och sjukvården inom området för egenvård. Stödet 
bör innehålla en beskrivning av vad som ska dokumenteras i en egenvårdsbedömning. 
En sådan beskrivning skulle vara ett stöd för Försäkringskassan i kommunikationen med 
hälso- och sjukvården i enskilda ärenden som rör egenvårdsbedömningar och skulle 
även bidra till syftet att uppnå god patientsäkerhet. 
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Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande rättschef Ingrid Utne i närvaro av tf. 
avdelningscheferna Helena Lundkvist och Sandra Petersson, avdelningschef Leif Höök 
samt rättslig expert Anna Pochill, den senare som föredragande. 

Ingrid Utne 

Anna Pochill 
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