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Riktlinjer för barns/elevers egenvård inom barnomsorg och skola
Vårdnadshavares tillsynsansvar för barn övergår till barnomsorgen/skolan under
den tid de befinner sig i verksamheten. Det innebär att personal i verksamheterna
ska hjälpa barn med dess egenvård i enlighet med riktlinjerna nedan. Ansvaret för
egenvårdsåtgärder för barnet övergår från hälso- och sjukvården till
barnomsorgen/skolan den tid de befinner sig i verksamheten. Begreppet
barnomsorg omfattar förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg.
o Personal inom barnomsorg/skola ska ha erhållit den legitimerade
yrkesutövarens ordination och/eller instruktioner om egenvården från
hälso- och sjukvården, innan ansvar för egenvården kan tas. Om detta inte
har skett ska barnomsorgen/skolan kontakta vårdnadshavare så att denne
kan förmedla kontakt med hälso- och sjukvården.
o Personal inom barnomsorg/skola ska alltid följa den legitimerade
yrkesutövarens ordination och hälso- och sjukvårdens instruktioner om
egenvården. Ordination från den legitimerade yrkesutövaren får aldrig
ändras om inte kontakt först tagits med hälso- och sjukvården.
o Egenvård ska genomföras endast efter den legitimerade yrkesutövarens
ordination och/eller hälso- och sjukvårdens instruktioner. Detta gäller även
vid enklare egenvård så som medicinering vid tillfällig sjukdom. (I sådana
enklare fall kan det räcka med att barnomsorgen/skolan har upprättat generella rutiner
efter instruktioner från hälso- och sjukvården.)

o Barnomsorgen/skolan ska ha vårdnadshavarens medgivande att
gemensamt kunna diskutera frågor kring barnets egenvård. (Medgivande
finns på blankett för planering av egenvård)

o Personal som åtar sig att genomföra egenvård ska efter instruktioner om
barnets egenvård från hälso- och sjukvården skriva under blankett för
planering av egenvård om att hon/han åtar sig uppdraget. Det är endast den
personal som mottagit instruktioner från hälso- och sjukvården som får
genomföra egenvården.
o Förskolechef/rektor är ytterst ansvarig för den egenvård som genomförs i
verksamheten.
o Om förskolechef/rektor bedömer att barnomsorgen/skolan inte kan ta
ansvar för barnets/elevens egenvård ska hälso- och sjukvården informeras
om detta.

o Vid frågor om egenvård inom barnomsorg/skola ska alltid hälso- och
sjukvården kontaktas.
o Vid avvikelser i egenvården vidtas åtgärder och händelsen dokumenteras i
enlighet med de rutiner som angivits på blankett för planering av
egenvård.
o Om förhållandena för egenvården förändras inom enheten ska
barnomsorgen/skolan kontakta hälso- och sjukvården.
o Personal inom barnomsorg/skola ska medverka i uppföljningen av
egenvården.
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