NYHEDSBREV
Sundhedstjenesten

december 2012

Medicingivning i dagtilbud, skoler og SFO
Personale i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger har ikke sundhedsfaglig baggrund og er derfor ikke uddannet til at observere og
behandle syge børn.
Akut syge børn må ikke møde i dagtilbud, skoler og skolefritidsordninger, og ved akut sygdom skal forældrene snarest muligt sørge for at barnet bliver hentet.
Det er imidlertid vigtigt for børn med langvarige eller kroniske sygdomme, at have kontakt
med jævnaldrende og at passe deres skolegang. Ved kroniske eller længerevarende sygdomme kan det være nødvendigt at give medicin flere gange dagligt.
Når medicin skal gives på tidspunkter, hvor barnet er i dagtilbud eller skole, bør personalet,
i det omfang der er muligt, påtage sig at give denne og når en læge har vurderet at medicin
kan administreres af forældrene, kan personalet i pasningsordningen eller skolen også kunne
påtage sig dette.

Forældrene kan få vejledning og instruktion af personalet på sygehuset under indlæggelse eller i ambulatoriet, og de er ansvarlige for at instruktionen fra den ordinerende læge bliver
videregivet til personalet og dagtilbud og skole.
I de fleste tilfælde vil instruktionen på medicinbeholderen være tilstrækkelig instruktion om
medicingivningen. Medicinbeholderen skal bære tydelig, letlæselig påskrift med oplysning om
medicinens art, samt barnets navn og den ordinerede dosis. Hvis en mere grundig instruktion
af personalet er nødvendig, kan ledelsen i dagtilbud eller skole anmode forældrene om en supplerende instruktion fra lægen.
Når personalet efter forældrenes anmodning har påtaget sig at give en lægeordineret
medicin efter en tilstrækkelig instruktion, er det personalets ansvar, at medicingivningen sker
korrekt.
Personalet bør af samme grund kun påtage sig at give børnene lægemidler og medicin, der er
ordineret af en læge – og bør afstå fra at administrere ”naturmedicin”, ”alternativt præparat”
og lignende til børnene.

Medicinemballage, der ikke er mærket af apoteket med dato, navn og dosering m.v. bør ikke
modtages og gives til barnet. Det samme gælder ”løse” tabletter og lignende.
For supplerende vejledning se: ”Skrivelse om medicingivning til børn i dagtilbud, skoler og fritidsordninger”, SKR nr.
9575 af 25/17/2010, Sundhedsstyrelsen.Link:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133849
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