Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att användas i Barn- och
utbildningsförvaltningens register för administration av barnomsorg och skola.
Information om vår hantering av personuppgifter finns på www.skara.se/personuppgifter.

Dnr:

Barn- och utbildningsförvaltningen

Egenvård grund- och grundsärskola
Information
Överlämnande av uppgift till skolans personal att ge elev läkemedel.
Läkemedlen ska förvaras på ett säkert sätt. Kontrollera utgångsdatum regelbundet.
Vårdnadshavarna ansvarar för att personalen är informerad om läkemedlet och varför, hur och när det ska tas.
Personalen ansvarar för att rätt läkemedel ges till rätt elev, att det är rätt doserat och ges vid rätt tidpunkt.
Mer information på sida 3

Elev
Namn:

Personnr:

Skola:

Klass:

Ansvarig rektor:

Telefon ansvarig rektor

Vårdnadshavare
Vårdnadshavare 1:

Personnr vårdnadshavare 1:

E-post vårdnadshavare 1:

Telefon vårdnadshavare 1:

Vårdnadshavare 2:

Personnr vårdnadshavare 2:

E-post vårdnadshavare 2:

Telefon vårdnadshavare 2:

Läkemedel som ska tas regelbundet
Namn:

Dosering:

Tid för medicinering:

Förvaringsplats:

Läkemedel som ska tas vid behov
Namn:

Dosering:

När ska läkemedlet användas:

Förvaringsplats:

Medicinskt ansvarig läkare
Namn:

Telefon:

Personal som tagit emot informationen
Namn:

Telefon:

Övrig information
Namn:

Plats för foto:

Vi godkänner att denna information delas vidare till berörd personal
Underskrift vårdnadshavare
Vårdnadshavare 1:

Datum:

Vårdnadshavare 1

Datum:

Underskrift mottagande personal
Datum:

Underskrift ansvarig rektor
Datum:

Egenvård av barn och elever
Tillsynsansvaret för barn och elever övergår från vårdnadshavaren till kommunen under den tid ett barn är
på förskolan, fritidshemmet eller i skolan.
Det är kommunens uppgift att se till barnen under den tid de vistas i verksamheten och ha rutiner för vad
som ska göras för att uppfylla den skyldigheten.

Vad är egenvård?
Med egenvård menas vård som kan utföras av till exempel vårdnadshavare, förskole-/skolpersonal eller av
barnet själv efter en instruktion, till skillnad från sjukvård som oftast utförs av sjukvårdspersonal med
föreskriven behörighet.
När ett barn är beroende av medicinsk behandling under vistelsetiden faller det oftast under begreppet
egenvård. Om ett barn är beroende av egenvård under tiden det befinner sig i verksamheten och inte själv
kan utföra den uppgiften är det kommunens ansvar att den utförs på ett betryggande och säkert sätt.
Personal som åtar sig uppgiften gör det på vårdnadshavarnas uppdrag och ansvar Uppdraget är frivilligt
och utförs i tjänsten.

Ansvar
Vårdnadshavarens ansvar är att:
1. Informera personal om barnets sjukdom och symptom.
2. Informera personal om medicinering – vilken dos, hur och när den ska ges.
3. Läkemedlet finns tillgängligt i verksamheten.
4. Meddela förändringar i ordinationen.
Punkterna 1 och 2 kan gärna göras tillsammans med skolsköterska eller annan sjukvårdspersonal

Rektorns ansvar är att:
1. I samråd med vårdnadshavare bedöma och besluta om hur uppgiften om egenvård ska lösas inom
arbetslaget under barnets vistelsetid.
2. Arbetslaget får den information om sjukdom och symptom som behövs för att utföra egenvården.
3. Egenvården kan ske i en lugn och trygg miljö.
Skolsköterskans ansvar är att:
1. Känna till elevens sjukdom och behandling.
2. Bidra med hjälp/stöd och information till föräldrar, elever och personal.
Arbetslagets ansvar är att:
1. Iaktta barnets allmäntillstånd och symptom.
2. Rätt elev medicineras och att rätt läkemedel och rätt dos ges vid rätt tidpunkt.

