Riktlinjer för läkemedelshantering i skola och förskola
Läkemedel kan behöva ges till elever under deras skoldag. Exempel på orsaker är när elever har
behandling mot tillfälliga infektioner, astma, allergi, diabetes, epilepsi och ADHD.
Dessa riktlinjer gäller både vid behovsmedicinering och regelbunden behandling. Riktlinjerna gäller
när skolans personal hjälper till att ge läkemedel i föräldrars ställe och när medicin behöver förvaras i
skolan. Det är en överenskommelse mellan föräldrar/eleven själv och skolans personal då denna åtar
sig att ge medicin. Att överlämna läkemedel ska vara frivilligt. Observera att skolsköterskan eller
skolläkaren inte kan delegera medicinering till skolans övriga personal.
1. Behandlande läkare är ansvarig för behandlingen och det är denne som skall ge anvisning om hur
och när läkemedlet skall ges. Föräldern begär skriftlig anvisning som skall innehålla:






Elevens namn
Läkemedlets namn
Styrka och dos
Ungefärlig tidpunkt då medicin skall ges
Om det gäller vid behovsmedicin, vid vilka situationer medicin skall ges.

2. Föräldern ansvarar för att barnet får det ordinerade läkemedlet och kan få hjälp av skolans
personal efter överenskommelse. Föräldern överlämnar läkemedel och skriftlig anvisning till
skolans personal.
3. Det är arbetsledaren, dvs. rektor, som ansvarar för att det finns kompetent personal som kan
överlämna läkemedel.
4. Det är personalen som ansvarar för att det de åtagit sig utförs på rätt sätt.
5. I mer komplicerade fall, bör rektor ta initiativ till konferens med föräldrar och personal där
ansvaret för läkemedelshanteringen tydliggörs och hur den skall utföras.
6. Skolsköterskan skall känna till elevens grundsjukdom och behandling och bör vara informerad om
uppdraget. Hon kan bidra med hjälp, stöd och information till föräldrar, elev och personal men
bör inte åta sig uppdraget. Vid behov deltar även skolläkaren i informationsprocessen.

Förvaring av elevers läkemedel
Läkemedel skall alltid förvaras inlåst, alternativt hos eleven själv då denne kan ta ansvar för sin egen
medicinering.



Om det gäller medicin som tas regelbundet rekommenderas att den förvaras i veckodosett,
som föräldern laddar med de läkemedel som skall ges under den tid barnet vistas i skolan.
Om det gäller vid behovsmedicinering, skall föräldern se till att skolan förses med
läkemedlet. Även här skall läkemedlet förvaras inlåst. Det är lämpligt att vid läsårets början
kontrollerar att dessa läkemedel inte passerat bäst före datum.

