Anvisning för egenvård av läkemedel.
Överlämning till förskolans, förskoleklassens, fritidshemmets eller skolans personal av uppgift att ge
barnet/eleven läkemedel.
Barnet/eleven
Födelsenummer

Läkare med medicinskt ansvar
Namn

Namn
Förskola/skola

Arbetsplats

Avdelning/klass

Telefon

Vårdnadshavarens ansvar är att förvissa sig om att personalen är informerad om
varför läkemedlet skall tas
hur läkemedlet skall tas
när läkemedlet skall tas
Personalen ansvarar för att det är rätt läkemedel som ges
att det är rätt barn/elev som får läkemedlet
att det är rätt dos av läkemedlet som ges
att läkemedlet ges vid rätt tidpunkt
Beskrivning av barnets/elevens egenvård.
Läkemedlets namn, dosering, tidpunkt, administreringssätt m.m.

Personalen har tagit emot informationen och åtagit sig uppgiften
Namnteckning
Namnteckning
Namnteckning

Namnteckning

Vårdnadshavares namnteckning

Datum

Telefon dagtid

mobil

Telefon hem

telefon övrig tid

___________________________________
Ansvarig rektors namnteckning

___________________________
Datum
Var god vänd!

_____________________________________________________________________________________________________
Postadress
Gatuadress
Telefon
Org.nr.
e-post
Internet
Bankgiro
Mullsjö Kommun Järnvägsgatan 27-29 0392-140 00 212000-1603 kommun@mullsjo.se www.mullsjo.se 5932-8807
Box 800
Mullsjö
Telefax
Postgiro
565 18 Mullsjö
0392-102 49
12 14 33-7

Egenvård
Vid förfrågan om egenvård skall personalen dela ut blanketten ”Anvisning för egenvård”. Blanketten
gäller vid all medicinering i skolan/fritidsverksamhet där barnet/eleven är i behov av hjälp med sin
egenvård.
Yttersta ansvaret för egenvården när eleven inte bedöms klara den själv ligger hos vårdnadshavaren.
Om barnet/eleven är i behov av egenvård under skol- eller fritidstid åligger det därför skolan att ordna
så att uppgifterna tas om hand p rätt sätt och att den utförs på ett betryggande sätt.
Vårdnadshavren ansvarar för att berörd personal är informerad om Varför läkemedlet tas, Hur
läkemedlet skall tas och När läkemedlet skall tas.
Personalen ansvarar för att det är: Rätt barn/elev som får läkemedlet, att det är Rätt läkemedel
som ges, att Rätt dos ges samt att det ges vid Rätt tidpunkt.
”Anvisning för egenvård” skrivs under av vårdnadshavare samt berörd personal och rektor.
Blanketten förvaras i elevmappen. Kopior skall ges till alla som undertecknat blanketten. Förnyad
blankett fylls i vid ändrad medicinering, utrustning m.m. (Vårdnadshavares ansvar). Ny berörd
personal skall informeras om blanketten och skriva under. (Personalens ansvar)
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