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Ny mall i Cosmic för egenvårdsintyg barn och unga 
 
Rutinen för att utfärda egenvårdsintyg för barn och unga har brustit i länets 
kommuner. Handskrivna lappar från föräldrar har använts men är inte tillåtna utan 
egenvårdsintyg ska utfärdas av behandlande legitimerad yrkesutförare.  
Med egenvård menas en hälso-och sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutförare 
inom hälso- och sjukvården bedömt att en person själv kan utföra med hjälp av 
någon annan. 
Om en person behöver praktisk hjälp ska den behandlande legitimerade 
yrkesutövaren samråda med den eller de närstående som ska hjälpa patienten, 
ansvarig nämnd inom socialtjänsten, ansvarig befattningshavare eller annan aktör. 
(Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso-och sjukvårdsåtgärd 
kan utföras som egenvård, SOSFS 2009:6) 
 
För att förenkla hanteringen av egenvårdsintyg har ny mall införts i Cosmic för 
barn/ungdomar, förskola, skola, boende. Föräldrar kan många gånger ta ansvar för 
sitt barns egenvård hemma. Intyg behövs då inte! 
 
Vårdnadshavare kan lämna över den faktiska vården och omsorgen till någon annan, 
men ansvaret för egenvård kan vårdnadshavare inte lämna över utan att den 
behandlande legitimerade inom hälso-och sjukvården har gjort en bedömning.  
Intyg krävs till förskola, skola eller om barnet får insatser från Socialtjänsten ex HVB 
hem eller korttidsboende. 
Ansvarig på mottagande instans är skyldiga att kontakta hälso-och sjukvården om de 
bedömer att de inte kan utföra egenvården på ett säkert sätt. Alla har då en 
skyldighet att samarbeta utifrån barnets bästa. 
Troligen kommer det initialt att bli en ökad belastning på primärvården då det nu är 
uppmärksammat att hanteringen av egenvårdsintygen inte har varit tillfredställande. 
Vår förhoppning är att det ändå blir hanterbart och i enlighet med Socialstyrelsens 
föreskrifter. 
 

Med vänlig hälsning 

Maria Martinsson 

Verksamhetschef Vårdval primärvård 
 
 


