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Information om egenvård i skola och fritidshem  
Allmänt  
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) tydliggör om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan 
utföras som egenvård. Egenvård omfattas inte av Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).   

 

Definition  
I denna kontext menas att egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd, exempelvis hjälp med 
medicinering som behöver ges under skoldagen. Det kan också vara en medicinskåtgärd som 
legitimerad sjukvårdspersonal inom hälso- och sjukvården bedömt att barnet själv kan utföra eller 
med hjälp av personal i skolan som inte är medicinskt utbildad.   

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar 
Då legitimerad sjukvårdspersonal bedömer att vårdåtgärden kan utföras på ett säkert sätt av 
eleven eller vårdnadshavare eller person istället för vårdnadshavare kan egenvård utföras i skola 
eller fritidshem. Hälso- och sjukvården gör också en planering i samråd med vårdnadshavare. I 
planeringen ska det framgå information om vad egenvården innebär och hur det ska utföras. 
Denna information kan ges till berörd personal i skolan av vårdnadshavare eller ansvarig 
sjukvårdspersonal.  

 

Vårdnadshavares ansvar  
Vårdnadshavare och sjukvårdspersonal kommer överens om vem av vårdnadshavare eller 
sjukvårdspersonal som informerar skolan om medicineringen och instruera personal om hur 
egenvården ska utföras. Det är vårdnadshavares ansvar att informera och fylla i en 
egenvårdsblankett samt att material och läkemedel finns på skolan och hålls uppdaterade. Detta 
görs minst en gång per läsår.  

 

Skolan/fritidshemmets ansvar  
Rektor som ansvarar för verksamheten får i samråd med vårdnadshavare och personal bedöma 
vilka som kan hjälpa till med egenvård i skolan eller fritidshemmet. Rektorn ansvarar också för att 
barnet och personalens arbetsmiljö är sådan att egenvården kan utföras tryggt och säkert. Om 
rektor och personal anser att säkerheten inte är tillräcklig ska en ny planering göras tillsammans 
med vårdnadshavare och ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal.  

Personal som utför egenvård är skyldiga att förvara medicinen på en säker plats så obehöriga inte 
kommer åt den samt att göra noggrann kontroll så att det är rätt barn, rätt läkemedel, rätt dos och 
vid rätt tillfälle. Medicinen och blankett ska tas med vid de tillfällen som barnet lämnar skolan 
eller fritidshemmet för exempelvis utflykter och studiebesök om vårdnadshavare har gett den 
informationen.  
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Elevhälsans ansvar 
Elevhälsan medicinska insats kan ha en rådgivande funktion för personal som utför egenvård i 
skolan. Elevhälsans medicinska insats har inte ansvar att utföra egenvård. Det är inte elevhälsans 
medicinska insats att ansvara för att instruera personal om hur en egenvårdsåtgärd ska gå till.  

 

Dokumentation 
Vårdnadshavare fyller i blanketten om egenvård. Dokumentationen ska vara tydlig om när 
egenvård ska ges, läkemedel, styrka, dos, och om vad som ska göras eller vem som ska kontaktas 
om behov uppstår.  

Vårdnadshavare ska fylla i och gå igenom egenvårdsblanketten och hur egenvården ska utföras 
med aktuell personal som också skriver under blanketten för att bekräfta informationen. När 
detta är gjort kan den personal som skrivit under hjälpa eleven/barnet med medicinering.   

 

Blankett 
Blanketten förvaras tillsammans med medicinen hos ansvarig personal på ett säkert sätt för att 
inte obehöriga ska komma åt den.  
Kopia på blanketten ges till skolsköterskan för kännedom.  
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Blankett - Egenvård för läkemedel inom skola och fritidshem 
Elevens namn Personnummer 

Skola Klass 

Pedagog/Klasslärare 

Skriftlig anvisning bifogas           Ja            Nej  

Orsak till medicinering: 

När ska medicinering ges: 

Läkemedel, styrka och dos: 

Instruktion vid medicinering: 

Hur och var förvaras läkemedlet. Att tänka på vid utflykter. 

Vid akut situation kontakta: 

Jag som vårdnadshavare ger personalen tillstånd att ge mitt barn läkemedel enligt anvisning. 

Datum           Vårdnadshavare Telefon 

Datum           Vårdnadshavare Telefon 

Vårdnadshavare ansvarar för att blanketten uppdateras vid förändring, minst en gång per år.  

Vårdnadshavare ansvarar för att aktuell medicin finns tillgänglig och beaktar utgångsdatum. 
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Kom ihåg att ta med mediciner på utflykter och studiebesök 

Personalens ansvarar att det är: 
- Rätt elev 
- Rätt läkemedel 
- Rätt dos 
- Rätt tidpunkt 

Jag som personal har tagit del av informationen om elevens läkemedel och behandlingssätt.  

Datum                  Personal 
 
 

Telefon 

Datum                  Personal 
 
 

Telefon 

Datum                  Personal 
 
 

Telefon 

Datum                  Personal 
 
 

Telefon 

Datum                  Personal 
 
 

Telefon 

Datum                  Personal 
 
 

Telefon 

 

Originalblanketten förvaras hos ansvarig pedagog/klasslärare tillsammans med medicinen.  
En kopia av blanketten till skolsköterskan för kännedom.  
Pedagogen/klassläraren ansvarar för att kopiorna stämmer överens med originalet.  

 

Övriga anteckningar:  

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………...………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
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