Rutin gällande läkemedelshantering för skolpersonal
Läkemedel kan behöva ges i skolan av personal. Exempel på orsaker är astma, allergi, diabetes,
epilepsi och svår koncentrationsstörning. Skolhälsovården kan inte delegera medicinering till skolans
övriga personal. Det är rektor som har ansvar för att ordna så att eleven kan gå i skolan. Skolpersonal
har rätt att säga nej till att delta i medicinering.
Denna rutin gäller både vid behovsmedicinering och regelbunden behandling. Rutinen gäller när icke
medicinalpersonal hjälper till att ge läkemedel i vårdnadshavarnas ställe och när medicin behöver
förvaras i skolan.
Det är en överenskommelse mellan vårdnadshavare/eleven själv och skolans personal då denna åtar sig
att ge medicin.
i

Behandlande läkare är ansvarig för behandlingen och det är denne som ska ge anvisning till
vårdnadshavare/elev om hur och när läkemedlet ska ges, i en egenvårdsplan .

i

Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet får det ordinerade läkemedlet och kan få hjälp av skolans
personal efter överenskommelse. Vårdnadshavaren överlämnar skriftlig anvisning till skolans
personal, se blankett. Rutin för läkemedelshantering, och önskvärt en kopia på egenvårdsplanen.

i

Vårdnadshavare ansvarar för att blanketterna är uppdaterade och reviderade.

i

Det är rektor som ansvarar för att det finns kompetent personal som kan överlämna läkemedel.

i

Det är personalen som ansvarar för att det de åtagit sig utförs på rätt sätt.

i

I mer komplicerade fall bör rektor ta initiativ till konferens med vårdnadshavare och personal där
ansvaret för läkemedelshantering tydliggörs och hur den ska utföras.

i

Dessa rutiner gäller även om elev behöver värktabletter under skoltid. Personal ska inte dela ut
värktabletter utan vårdnadshavarens tillstånd.

Förvaring
Läkemedel ska alltid förvaras i låst skåp, där elever inte kan komma åt nyckel, alternativt hos eleven
själv då denne kan ta ansvar för sin egen medicinering.
i

Om det gäller medicin som tas regelbundet ska den förvaras i veckodosett, som vårdnadshavaren
laddar med de läkemedel som ska ges under den tid då barnet vistas i skolan. Dosetten ska
förvaras inlåst och märkt med elevens namn och personnummer.

i

Om det gäller behovsmedicinering ska vårdnadshavaren se till att skolan förses med
ordinerad/uppmätt dos av läkemedlet i fråga. Även här ska läkemedlet förvaras under lås.

i

Vissa akutläkemedel t.ex. adrenalinsprutor måste ibland förvaras utan lås t.ex. i elevens väska för
att snabbt kunna nås vid behov.

i

Vid utflykter är det viktigt att ev. läkemedel finns med. Det bör stå på handlingsplanen.

Rektor ansvarar för att rutin finns för informations överlämnande till vikarier om medicinerande elever
och var medicinen förvaras.

