Retningslinjer for
Legemiddelhåndtering i
Skole, barnehage og SFO

SØRFOLD KOMMUNE
1

1.

Bakgrunn:
Noen barn er avhengige av å ta medisiner mens de er i barnehage eller på skolen.
Det finnes ingen nasjonale retningslinjer for legemiddelhåndtering i barnehage, skole eller SFO.
Medisinering av barn i barnehage eller på skole skal avtales mellom foreldre og skole. De
ansatte trenger da instruksjon og skriftlig tillatelse fra foreldre for å kunne utlevere legemidler.

2.

Formål:

Formålet med denne veilederen er å bidra til gode rutiner, god kommunikasjon og informasjon
mellom de berørte parter, og derav en sikker medisinering av de barna som trenger dette, når
de oppholder seg på skole, SFO eller i barnehage.
Mer utfyllende retningslinjer kan eventuelt lages lokalt på skolene/ i barnehagene.

3.

Målsetting:
 sikre at barn som trenger medisiner i skoletiden/ i barnehagen får riktige medisiner
til rett tid og på riktig måte
 sikre at personalet som deler ut medisiner gis tilstrekkelig
kunnskap og informasjon
 gjøre foresatte/ foreldre trygge på at skole/ barnehage
ivaretar medisinhåndteringen på en betryggende måte
 sikre at skole/ barnehage/ SFO har gode rutiner for legemiddelhåndtering

Utdeling av medisiner i skole, SFO og barnehage:

4.

Ansvar

Foreldre har ansvar for medisinering av sine barn.
Dersom legemidler må tas i den tiden barnet er i skole/ SFO/
barnehage, og barnet trenger hjelp til dette, skal det inngås en
avtale mellom foresatte og skole/ SFO/ barnehage om hvordan dette skal gjøres. Avtalen skal
være skriftlig med navngitte personer som skal kunne håndtere medisineringen.
Avtalen er gyldig for ett år av gangen.
Bare navngitte personer som har fått slikt ansvar, skal håndtere legemidler. Personer som får
ansvar for medisinering skal få opplæring og informasjon fra foreldrene.
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Personalet skal ikke på egen hånd foreta medisinering
med reseptfrie preparater, som f.eks smertestillende eller febernedsettende til barn
under ungdomsskolealder.
Dersom det gis medisiner til større barn, skal det registreres hva som gis, årsak og tidspunkt.

5.

Når et barn må ta faste medisiner i skoletiden eller i
barnehagen

Når personalet skal utlevere legemidler mens barnet er på skole, i SFO eller i barnehagen, skal
foresatte levere tydelig skriftlig informasjon (medisinoversikt) som viser de medisiner barnet
bruker, samt gi personalet informasjon og veiledning i hvordan medisinene brukes. Det skal
også foreligge instruks for akuttmedisinering.
(Ta evt. kontakt med helsestasjon eller skolehelsetjeneste som kan bistå med opplæring og
informasjon. Oppsett for skriftlig avtale kan også fås der).

6.

7.

8.

9.

Reservasjonsrett

Skolen/barnehagen som institusjon kan ikke reservere seg mot dette. Medisinering kan være en
forutsetning for at opplæring i hht lov og forskrift kan gis. Hvordan skolen/ barnehagen velger å
organisere dette, er å betrakte som et internt anliggende.
Faginstans kan ved behov bidra med opplæring.

Medisinoversikt

Medisinoversikten skal vise barnets navn og medisinene barnet bruker med medikamentnavn,
styrke og dose. Det skal være signert av foreldrene.
Foresatte har ansvar for at medisinoversikten er oppdatert etter endringer.
(Navn, tidspunkt for når medisinene skal gis, dose/ mengde som skal gis ved hvert tidspunkt)

Observasjon

Dersom det er spesielle ting personalet skal følge med på i forhold til barnets medisiner eller
sykdom skal dette fremkomme i medisinkortet. Barnehage/skole/SFO skal ha rutiner på
tilbakemelding til foresatte.

Mottak av faste medisiner
Medisiner som leveres til skole/SFO/barnehage skal ligge i dosett (doseringseske) for 1 dag
eller 1 uke. Foresatte merker dosetten tydelig med barnets navn og innhold. Det er foreldrenes
ansvar at dosetten inneholder riktige legemidler. Når legemidlene ikke kan fylles i dosett (for
eksempel rektaltuber, insulinpenn, astmaspray) tar bare skole/barnehage/SFO imot legemidler i
originalemballasje merket med barnets navn og bruksanvisning fra apoteket.
Dersom barnet/eleven tar medisinen sin selv, skal foresatte ikke sende med mer medisiner enn
til 1 dags behov (i merket dagsdosett).
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10.

Mottak av behovsmedisin
Medisin som ikke tas til faste tider, men kun brukes ved behov, skal leveres i originalpakning,
merket med navn og bruksmåte. Det bør ikke leveres ut medisiner mer enn til ca. 2 ukers
forbruk.
Foreldre skal ha melding om all bruk av behovsmedisin.

11.

12.

Oppbevaring av medisiner

Medisiner skal oppbevares på en betryggende måte, slik at ikke andre barn får tilgang til dem.
For barn som trenger akuttmedisin, skal denne oppbevares på skolen/SFO/i barnehagen på en
slik plass, at den er tilgjengelig ved behov.

Utlevering
Faste medisiner
De som skal levere ut medisiner må ha nødvendig kunnskap. Hva som er nødvendig kunnskap
må vurderes i forhold til hvert enkelt barn. Dette gjøres i samarbeid mellom
skole/SFO/barnehage, foresatte og eventuelt barnets lege eller skolehelsetjenesten. Det skal
være avklart hvem som til en hver tid kan dele ut medisiner til barnet, og hvem som er
stedfortreder (f. eks hvis den som vanligvis gjør dette er borte fra jobb). Det skal kvitteres for at
medisinen er gitt.

Akuttmedisin

Dersom barnet har en sykdom som kan kreve akutt behandling på skolen/SFO/i barnehagen
(f.eks ved epilepsi, diabetes, astma, alvorlig allergi) skal det finnes en instruks for
akuttmedisinering. Denne skal være signert av behandlende lege/fastlege. Foresatte har ansvar
for at en slik instruks er levert til skolen og at den blir oppdatert ved evt. endringer i barnets
tilstand. Den som gir medisinen ved akutte tilfeller, skal følge instruksen. Styrer/enhetsleder har
ansvaret for at personalet til enhver tid er kjent med instruksene for akuttmedisinering av de
enkelte barna. Foresatte gis informasjon om behandlingen som er gitt.

Oppmåling av doser

Ved oppmåling av doser skal den oppmålte mengde kontrolleres av to personer.

13.

Hvis det skjer feil

Dersom det skjer en feil ved medisinering av barnet, skal
foresatte og eventuelt lege kontaktes, alt etter alvorlighetsgrad.
Feilen skal rapporteres skriftlig til styrer og foreldre. Styrer skal vurdere eventuelle
rutineendringer for å forhindre at liknende feil kan skje igjen.
Foresatte skal alltid informeres!
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14.

Dokumentasjon for gitte doser
Alle doser som utleveres skal dokumenteres med dato og signatur til den som har utlevert
dosen. Nye skjemaer tas i bruk den første i hver mnd. Gamle utleveringsskjemaer leveres
hjemmet.

15.

Medisin-perm

Hvert barn skal ha en perm der
 Legemiddelkort
 Instruks for akuttmedisinering
 Skjema for utlevering av legemidler
 Bruk av anfallsmedisin
og evt tilleggsinformasjon fra foreldrene settes inn.
Permen oppbevares på fast plass.

16.
17.

Huskeliste til foreldrene

Det utarbeides en huskeliste som limes foran i meldingsboka.

Ikrafttredelse og gyldighetstid

Retningslinjene gjelder fra dags dato og skal revurderes ved lov- / forskriftsendring eller ved
behov, minimum hvert 3. år.

____________
Dato

_______________________
Fageder oppvekst

___________________________
Helsesjef
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Vedlegg
Skjema til hjelp i medisinering av barn i skole/SFO og barnehage:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Utdeling av akutt-medisiner
Akuttmedisinering ved Astma
Akuttmedisinering ved Diabetes
Akuttmedisinering ved Epileptisk anfall
Akuttmedisinering ved Allergi / anafylaksi
Utdeling av faste medisiner
Medikamentkort og observasjoner
Huskeliste til foreldrene
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BEHOV / AKUTTMEDISINERING
Skole/SFO/Barnehage___________________________________________
Barnets navn____________________ Klasse/avd.____________________

Følgende medisiner er gitt til barnet:
Dato:

Utlevert medisin:

Andre
opplysninger:

Årsak:
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Er foreldre
kontaktet?

Sign:

Akuttmedisinering ved astma-anfall
Barnets navn:__________________________________________________
Skole/SFO/Barnehage:____________________Klasse/avd_______________
Hvis barnet får astmatisk anfall, viser dette seg ofte ved følgende symptomer:

Ved anfall bruker barnet følgende medisin(er):
Legemiddel

Styrke

Legemiddelform

Enkeltdose

Tidsintervall

Total dose per
anfall

Du kan også hjelpe barnet ved å :

Kontakt lege hvis:

Barnets foreldre skal kontaktes.

……………………………………………………… ……………………………………………………..
Dato/sign. Skole/barnehage
Dato/sign. Foreldre/foresatte
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Akuttmedisinering ved Diabetes
Barnets navn:__________________________________________________
Skole/SFO/Barnehage_____________________Klasse/avd.______________
Symptomer ved:
Føling/lavt blodsukker:

Dersom………………….
Gjør følgende:

Høyt blodsukker:

Dersom……………..
Gjør følgende:

Du kan også hjelpe barnet ved å:
Kontakt lege hvis:

Barnets foreldre skal kontaktes.
………………………………………………….
Dato/sign. Skole/barnehage

………………………………………………..
Dato/sign. Foreldre/foresatte
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Akuttmedisinering ved Epileptisk anfall
Barnets navn:__________________________________________________
Skole/SFO/Barnehage_____________________Klasse/avd.______________
Symptomer ved epileptisk anfall:

Anfall som varer lengere
enn………………………………….eller…………………………………………………
gjøres følgende:

Legemiddel

Styrke

Legemiddelform

Enkeltdose

Tidsintervall

Total dose per
anfall

Du kan også hjelpe barnet ved å:

Kontakt lege hvis:

Barnets foreldre skal kontaktes.

…………………………………………………
Dato/sign. Skole/barnehage

………………………………………………..
Dato/sign. Foreldre/foresatte
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Akuttmedisinering ved anafylaktisk/allergisk sjokk
Barnets navn:__________________________________________________
Skole/SFO/Barnehage_____________________Klasse/avd.______________
Type allergi:___________________________________________________
Symptomer ved anafylaktisk/allergisk sjokk:

Ved anfall gjøres følgende:

Legemiddel

Styrke

Legemiddelform

Enkeltdose

Tidsintervall

Du kan også hjelpe barnet ved å:

Kontakt lege hvis:

Barnets foreldre skal kontaktes.

………………………………………………….. ………………………………………………..
Dato/sign. Skole/barnehage
Dato/sign. Foreldre/foresatte
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Total dose per
anfall

Utdeling av faste medisiner
Barnets navn:__________________________________________________
Skole/SFO/Barnehage_____________________Klasse/avd.______________
Medisinene er gitt:
Uke:

Uke:

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Uke:

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Uke:

Dose 1

Dose 2

Dose 1

Dose 2

Dose 1

Dose 2

Dose 1

Dose 2

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Skjema kan endres ut fra behov
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Medikamentkort
FASTE LEGEMIDLER
Dosering
Medikamentnavn

Styrke

Kl

Kl

Kl

Kl

EVENTUELLMEDISIN
Medikamentnavn

AKUTTMEDISIN?

Styrke

Dosering

JA / NEI

Hvis JA: Se detaljert instruks for akuttmedisinering

Observasjoner som personalet skal være oppmerksom på i forbindelse med utlevering av
legemidler:

Sign. foresatte
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Huskeliste til foreldrene
Barnehagens/skolens/SFO`s retningslinjer for
legemiddelhåndtering skal sikre at barn som bruker legemidler
skal få riktige legemidler til rett tid mens de er i
barnehage/skole/SFO.
 Husk å levere nytt legemiddelkort hvis lege har gjort
endringer i medisineringen.
 Husk å sende legemidler til barnehagen/Skolen/SFO.
Sjekk holdbarhetsdato.
 Instruks for akuttmedisin må underskrives av lege
 Husk ny instruks fra lege hvis det gjøres endringer i
akuttmedisinen.
 Apoteket kan istandgjøre doseringsesker og andre
doser hvis du ikke vil gjøre det selv.
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