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Barnets namn Personnummer 

Skola/förskola/familjedaghem Avdelning 

Orsak till egenvård 
 
Läkemedel/egenvård 
 
Skriftlig anvisning från ansvarig läkare eller annan ansvarig legitimerad behandlande yrkesutövare bifogas, se 

Informationsutbyte /instruktioner/utbildning med behandlande sjukvårdsenhet 

 

Överenskommelse om egenvård i skol- och förskoleverksamheten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bilaga ja nej  

Tidsperiod för egenvård fr.o.m.  t.o.m. 

 
 
 

Namnteckningar vårdnadshavare, berörd personal, förskolechef 
 

Jag som vårdnadshavare ger personalen tillstånd att ge mitt barn läkemedel/egenvård enligt 
anvisningar, se bilaga 

 
Datum Datum 

Vårdnadshavarens  namnteckning Vårdnadshavarens  namnteckning 
 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 

Telefonnr dagtid Telefonnr dagtid 

 

Jag som personal har tagit del av information och anvisning om barnets egenvård, se bilaga 
 

Datum Datum 

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 
Datum Datum  

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Datum Datum 

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 
 

 

Datum Datum 

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 

Datum Datum 

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 

Datum Datum 

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 

Datum Datum 

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 

Datum Datum 

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 
 
 

Jag som rektor/förskolechef godkänner ovanstående 
 

Datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 
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Läkemedelshantering, egenvård i skol- och förskoleverksamheten 
 

• 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. 

• Förskolan och skolan har ett ansvar för att barnet får den egenvård som krävs vid 
livshotande sjukdomar, t.ex. epilepsi, allergi, diabetes eller hjärtsjukdomar. 

• Vid diabetes har Nationella Diabetesteamet och Diabetes i Skolan-projektet tagit fram 
en individuell vårdplan för egenvård i skolan/förskola av diabetes. Varje 
barndiabetesmottagning  är enligt lag skyldig att ansvara för att vårdplanen fylls i och 
att se till att den efterlevs i samarbete med familj och skola/förskola. Denna vårdplan 
ska bifogas ovan överenskommelse. 

• Det är den behandlande ansvarige läkaren eller annan ansvarig legitimerad 
behandlande yrkesutövare som bedömer om egenvård kan utföras av skolan eller 
förskolan. 

• Rektor eller förskolechef tar emot en skriftlig anvisning från ansvarige läkaren eller 
annan ansvarig legitimerad behandlande yrkesutövare . 

• Rektor eller förskolechef fördelar arbetsuppgiften till personal. 

• Skriftliga anvisningen ska innehålla instruktioner om läkemedlet, när det ska användas 
och en åtgärdsplan som ska innehålla: 

o Vilken åtgärd som har bedömts som egenvård 
o Vem som ska utföra egenvården 
o Information och instruktioner till den som ska utföra egenvården 
o Vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas, om patienten har 

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

o Vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas, om patientens 
situation förändras 

• Planeringen av egenvård på skolan eller förskolan sker i samråd med vårdnadshavare. 
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