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Definitioner
Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom
hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv. Kommunen är huvudman
för såväl förskola som skola, därför kommer förskola/skola att benämnas som skola i
texten. Barn/elev benämns som barn.

Individuell bedömning
Vilka åtgärder som utgör egenvård kan inte anges generellt utan är beroende på
omständigheterna i varje enskilt fall. Enligt föreskrifterna ska en bedömning göras i
samråd med patienten och dess vårdnadshavare. Resultatet av bedömningen beror på
vilka förutsättningar patienten har att själv klara av att utföra egenvården på ett säkert
sätt eller instruera någon som hjälper till. En skiljelinje mellan hälso- och sjukvård och
egenvård är om åtgärden kräver medicinskt utbildad personal.
Skolan har ett ansvar för att barnen får hjälp med sin egenvård, t ex att ta medicin. I
sådana fall där personalen inte klarar av att utföra åtgärden på ett säkert sätt kan
åtgärden inte bedömas som egenvård i skolan.

Skolans roll
Förskolechef/rektor som ansvarar för barnets placering får i samråd med vårdnadshavarna och personalen bedöma och besluta vem eller vilka som kan åta sig uppgiften
i skolan. Förskolechef/rektor ansvarar att skyndsamt få till ett möte för att planera
medicineringen på ett säkert sätt. Skolan ansvarar för att blanketten Personlig
handlingsplan för hjälp med egenvård under skoltid (sidan 5) finns på mötet. Skolan
har ett ansvar för att barnet får hjälp med sin egenvård, t ex att ta medicin när barnet
vistas i skolan. Personalen måste då försäkra sig om att det är rätt barn, rätt medicin,
rätt tidpunkt och att läkemedlet ges på ett korrekt sätt. Personalen ska även signera
medicineringen på en signeringslista (sidan 6). Om personalen inte klarar av att utföra
åtgärden på ett säkert sätt måste personalen föra tillbaka det till vårdnadshavarna och
förskolechef/rektor.

Vårdnadshavarens roll
Barnets vårdnadshavare ansvarar för
• att i god tid före medicineringens påbörjande ta kontakt med förskolechefen/
rektor för att boka ett möte
• att läkemedlen finns tillgängliga på barnets skola
• att det tydligt framgår läkemedlens namn och styrka
• att läkemedlen inte har passerat utgångsdatum
• att läkemedlen tydligt är märkta med namn och personnummer
• att en skriftlig ordination finns med till första mötet. I ordinationen ska det
framgå hur och när läkemedlet ska ges.
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Om vårdnadshavarna inte kan lämna originalförpackning på skolan är det
vårdnadshavarnas ansvar att noga visa vilken medicin som lämnas, t ex genom att
fotografera originalförpackningen. Barn som ska medicineras regelbundet kan med
fördel ha en veckodosett. Det är i dessa fall vårdnadshavarnas ansvar att fylla dosetten
inför varje ny vecka. Fördelen är att vårdnadshavarna har bättre kontroll på barnets
medicinering. Dosetten ska vara märkt med barnets namn, personnummer, vad
medicinen heter, vilken styrka den har, hur den ska ges och när den ska ges. På
dosetten kan det gärna finnas vårdnadshavarnas namn och telefonnummer där de nås
under dagtid.

Förvaring av barns/elevers mediciner i förskola/skola
I princip ska medicinerna alltid förvaras inlåsta för att minska risken för
förgiftningstillbud. När det gäller mediciner för akut bruk är det dock speciellt viktigt
att de förvaras så att de går snabbt och lätt att nå. Det är viktigt att vårdnadshavare och
personal kommer överens om en säker förvaring och att all berörd personal är
informerad. Det är viktigt att det framgår hur berörd personal kan nå vårdnadshavarna
under dagen. Det är också viktigt att rutiner finns för hur eventuell medicinering ska
handhas vid utflykter från skolan. Äldre elever kan ibland själva ta ansvara för sin
medicinering.

Blanketter och dokumentation
I de fall behandlande läkare eller sjuksköterska och vårdnadshavarna kommit överens
om att vårdnadshavarna instruerar personalen om barnets medicinering används
blanketten Personlig handlingsplan för hjälp med egenvård under skoltid (sidan 5). I
vissa fall bör hälso- och sjukvården tillsammans med vårdnadshavarna och skolan
dokumentera planeringen för egenvård i skolan på en särskild blankett som därefter
lämnas till skolan. Ett exempel är blanketten som diabetesmottagningen använder. Ett
annat exempel är barn med kraftiga allergier som kan riskera att utveckla en
anafylaktisk reaktion. Barnläkare använder bland andra blanketten eller intyg t ex.
Handlingsplan för akutmedicin för att informera om hur akutmediciner i en sådan
situation ska tas. Denna blankett kan då kombineras med blanketten Personlig
handlingsplan för hjälp med egenvård under skoltid (sidan 5)
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Mer information finns i:
Skollagen (2010:800)
Föräldrabalken (1949:381)
Skadeståndslagen (1972:207)
Proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och
sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård
Socialstyrelsens meddelandeblad nr 6/2013 (art nr 2013-4-17)
Skolinspektionens delbeslut den 9 juni 2010 (dnr 42-2009:172)
Skolinspektionens beslut den 19 augusti 2010 (dnr 2010:705), beslut den 20 december
2010 (dnr 2010:4396), beslut den 14 oktober 2011 (dnr 2011:3267) och beslut den 7
februari 2012 (dnr 2011:4428) .
Socialstyrelsens beslut den 14 december 2010, dnr. 9.2-27147/2010 (anmälan
inkommen via Skolinspektionen, dnr 41-2010:705) och beslut den 4 maj 2011, dnr
9.2-25826/2010.
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Plats för foto

Bildningsförvaltningen
Dokumentet ska uppdateras
vid byte av förskola/skola och vid förändringar.

Personlig handlingsplan för hjälp med egenvård under skoltid.
Barnets/elevens namn………………………………………………………..…………….....................
Personnummer (10 siffror)……………………………………………………………………………......
Förskola/skola …………………………………….…………………… Klass…………………………
Vårdnadshavare…………………………………………………………………………………………..
Tfn hem.…………………………... Tfn arb………………..………. Tfn mobil………………………..
Vårdnadshavare…………………………………………………………………………………………..
Tfn hem.……………………………Tfn arb………………………... Tfn mobil………………………..

Barnets/elevens medicin förvaras:

Barnets sjukdom……………………………………………………………………................................
Medicin:…………………………………………................ Dosering:……………………………...…..
Medicinen ges vid (ex. klockslag eller symtom):………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………................
 Lämnat handlingsplan från läkare angående akutmedicin

Underskrift av vårdnadshavare som godkänner att dessa uppgifter lämnas ut
_________________________________
Datum Vårdnadshavares namnteckning

__________________________________
Datum Vårdnadshavares namnteckning

Ansvarig personal på förskolan/skolan
Namn

Signatur

Namn

Signatur

Originalet förvaras tillsammans med medicinen.
Kopia lämnas till skolans rektor/expedition, skolsköterskan samt övrig berörd skolpersonal.
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Utförd egenvård
Elevens namn: ________________________________________________________________
Personnummer: _______________________________________________________________
Läkemedel: __________________________________________________________________
Dosering: ____________________________________________________________________
Skola och klass: _______________________________________________________________
Läsår: _______________________________________________________________________
Månad Tid 1

2

3
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Ansvarig personal signerar efter givet läkemedel i enighet med Överenskommelse – medverkan i egenvård.
I tom ruta markera med siffra: 1. Nekar medicin 2. Frånvarande 3. Glömt ge medicin 4. Annan orsak 1.
1

Skriv kommentar på baksidan
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