Egenvård med hjälp i förskola och skola
Syfte
Vårdnadshavarnas tillsynsansvar för sina barn övergår till förskolan/skolan den tid som
barnet/eleven vistas där. Förskolan/skolan har därför ett ansvar för att barnen/eleverna får
hjälp med sin egenvård, till exempel hjälp med att ta sina läkemedel.
Det finns begränsningar i vad förskola/skola kan hjälpa till med gällande egenvård. En
åtgärd kan bedömas som egenvård när föräldrar eller närstående utför den men kan räknas
som hälso- och sjukvård när barnet befinner sig i förskolan/skolan. Egenvården bedöms för
var och en av de berörda verksamheterna där barnet/eleven vistas i. Det är alltid
behandlande läkare som bedömer vad som kan utföras som egenvård i förskolan/skolan.

Rutin
Rektor ansvarar för att
●

all personal inklusive vikarier känner till rutinerna kring egenvård.

Vårdnadshavare ansvarar för att
●
●
●
●
●

meddela förskola/skolan att eleven behöver hjälp med egenvård.
fylla i blankett “Egenvård med hjälp inom förskola och skola”. Behandlingsplan och
läkarintyg angående egenvård bifogas.
informera och instruera personal på skolan om hur egenvården ska utföras.
läkemedel lämnas till förskola/skola i en necessär märkt med eleven namn och foto.
läkemedel är aktuella och inte passerat bäst före datum.

Informerad personal på skolan ansvarar för att
●
●
●
●

följa behandlingsplanen enligt egenvårdsblanketten.
läkemedel och egenvårdsblankett förvaras tillsammans tillgängligt för personal samt
utom räckhåll för barn.
läkemedel tas med vid utflykt. Viktigt att behandlingsplan och kontaktuppgifter till
vårdnadshavare bifogas.
informera skolsköterskan om att eleven har egenvård.

Skolsköterskan (gäller ej förskola)
●
●

hjälper till med planering av egenvård vid behov.
dokumentera egenvård i elevens medicinska journal.

Egenvårdsblanketten ska innehålla uppgift om
●
●
●
●
●
●
●

vilken åtgärd som har bedömts som egenvård
vem som ska utföra egenvården
när egenvården ska utföras
behandlande läkare
behandlingsplan
när en omprövning av bedömningen av egenvård ska göras
kontaktuppgifter till vårdnadshavare och ansvarig personal på förskolan/skolan

