Överenskommelse om egenvård i
förskola- och skolverksamhet
Ansvar, behandlande läkare ordinerar egenvården till vårdnadshavare.
Vårdnadshavare och personal ansvarar gemensamt för att rutinen för egenvård i förskola/skola följs.
Personalen är vårdnadshavarens ställföreträdare i läkemedelshanteringen och ger läkemedel enligt de instruktioner de har fått.
Personalen ska förvissa sig om att det är rätt läkemedel, rätt barn, rätt dos och rätt tidpunkt.
Barnet/elevens namn

Personnummer

F.daghem/förskola/skola

Avdelning/klass

Orsak till egenvård
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..
Intyg om egenvård och behandlingsplanering bifogas. Tidsperiod för egenvård fr.o.m …………………….t.o.m ……………………

Läkemedel/Egenvård
Vårdnadshavare ansvarar för:
Aktuell uppdaterad ordination finns
Medicin finns på förskola/skola
Berörd personal är informerad

Personalen ansvarar för:
Genomförande enligt denna överenskommelse
Dokumentation på egenvårdslista

Finns skriftlig anvisning från ansvarig läkare eller annan ansvarig legitimerad behandlande yrkesutövare?

Ja, bifoga intyg/bilaga

Nej

Läkaren som ordinerat ............................................................................…………………………………………….
Medicin som ordineras ……………………………………………………………………………………………………………………….
Dosering

Tidpunkt

Dosering

Tidpunkt

Underskrift av vårdnadshavare, berörd personal, förskolechef/rektor
Jag som vårdnadshavare ger personalen tillstånd att ge mitt barnläkemedel/egenvård enligt anvisningar, se bilaga
Vårdnadshavare 1
Vårdnadshavare 2
Datum

Datum

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Tfn dagtid

Tfn dagtid

Sid 2, underskrift av berörd personal och förskolechef/rektor

Överenskommelse om egenvård i
förskola- och skolverksamhet
Sid 2
Berörd personal
Härmed ger jag följande personer tillstånd att i mitt ställe hjälpa mitt barn i sin medicinering/omvårdnad enligt
ovan. Berörd personal signerar att de mottagit instruktion
Datum och namn

Signatur:

Datum och namn

Signatur:

Datum och namn

Signatur:

Datum och namn

Signatur:

Jag som förskolechef/rektor godkänner ovanstående
Datum
Namnteckning
Namförtydligande

Kopia skickad till skolhälsovård

Förvaltningen för utbildning , Kost, Kultur och Fritid
Resurscentrum

Egenvård i förskolan och skolan
I skolverkets allmänna råd om egenvård står att läsa:
•

•
•
•

•

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
bedömt kan utföras av ett barn eller en elev själv, eller exempelvis en förälder, en personlig
assistent eller personal i förskolan eller skolan
Det är barnets behandlande läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som
ska avgöra om åtgärden är att anse som egenvård.
För att hälso- och sjukvården ska kunna göra en korrekt bedömning ska samråd ske med
förskolan eller skolan.
Enligt praxis bör förskolan eller skolan ha rutiner för barnets tillsyn och egenvård.
Förskolechefen respektive rektorn ansvarar för att rutinerna är väl förankrade hos den
personal som ska utföra åtgärderna.
Förskolans och skolans tillsynsansvar och vilka åtgärder som krävs förändras med barnets
ålder, mognad och övriga omständigheter.

När vårdnadshavare önskar att en viss medicinsk åtgärd ska utföras i förskola/skola är det
vårdnadshavares ansvar att begära ett intyg från behandlande läkare att denna åtgärd utgör
egenvård i en förskole/skolmiljö och hur den är planerad. Detta intyg skall lämnas till
förskolechef/rektor och ligga till grund för hur egenvården ska utföras på förskolan/skolan.
Förskolan/skolan måste veta exakt vilken åtgärd som läkaren bedömt vara egenvård, om personalen
får utföra åtgärden, hur personalen ska informeras och instrueras i frågan, vilka åtgärder som ska
vidtas och vem som ska kontaktas i olika situationer.
Planeringen av egenvård på förskolan/skolan sker i samråd med vårdnadshavare.
Utifrån Socialstyrelsens föreskrifter är det möjligt för personal i förskola eller skola att utföra
egenvård gentemot barn/elever, om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gjort en sådan
bedömning.
Skriftlig dokumentation om ansvar skall finnas.
I blankett om överenskommelse accepterar personalen uppdraget med sin underskrift. Att acceptera
uppdraget, som personal vid förskola/skola, innebär att förvissa sig om att det är
•
•
•
•
•
•

Rätt läkemedel/behandling
Rätt barn
Rätt dos
Rätt tidpunkt
Att läkemedlet förvaras på lämplig plats utom räckhåll för barn.

Blankett för överenskommelse om utförande av egenvård erhålls av förskolechef/rektor på ditt barns
förskola/skola.
Barn och utbildningsnämnden har vårdgivaransvar, och har det övergripande ansvaret att rutiner för egenvård finns, att
förskolechef/rektorer ansvarar för att rutinerna är väl förankrade hos den personal som ska utföra åtgärderna.

Postadress

Lomma kommun
Resurscentrum
234 81 Lomma

Besöksadress

Resurscentrum
Vinstorpskolan, ingång F
Vinstorpsvägen 6
Lomma

Verksamhetschef

Ingela Roxenby
Tfn 0733-41 10 25
E.post
ingela.roxenby@lomma.se

