EGENVÅRD I SKOLAN
Bakgrund

Definition

Syfte

Styrdokument

Med egenvård menas i detta sammanhang en hälso- och sjukvårdsåtgärd
som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvård bedömt att en
person själv kan utföra eller utföra med hjälp av någon annan.
Definitionen är i enlighet med vad som anges i Socialstyrelsens föreskrift
(SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd
kan utföras som egenvård (egenvårdsföreskriften). Egenvård är inte hälsooch sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL.
Förskolan och skolan har genom sitt tillsynsansvar ett ansvar för att en
elev får hjälp med sin egenvård. I verksamheten bör det finnas rutiner
för uppgifter som hör samman med tillsynsansvaret och egenvården av
barn och elever. I det enskilda fallet är det också viktigt att
verksamheten samarbetar med berörda vårdnadshavare.








Ansvar

Skollagen (2010:800)
Föräldrabalk (1949:381)
Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och
sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. (SOSFS 2009:6)
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. (SOSFS 2000:1)
Socialstyrelsens meddelandeblad 6/2013
Skolverket Faktablad: Egenvård i förskolan och skolan. (14-02-18)
Kommunernas stöd vid genomförande av egenvård (2017-11-13)

Det är viktigt att behandlande legitimerad yrkesutövare inom hälso- och
sjukvården, förskola, skola samt vårdnadshavarna samarbetar så att
egenvården fungerar så tryggt och bra som, möjligt.
Hälso-och sjukvårdens roll:
Legitimerad yrkesutövare inom hälso-och sjukvården ansvarar för
bedömningen om en hälso-och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård
utan risk för skada.
Om patienten behöver praktisk hjälp för egenvården under skoltid ska den
behandlande legitimerade yrkesutövaren inom sitt ansvarsområde
samverka med personal i skolan.
Den som har gjort en egenvårdsbedömning ansvarar för att en planering görs
om patienten (om det inte är uppenbart obehövligt) har behov av stöd och
hjälp i samband med egenvården.
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Av dokumentationen av planeringen ska det framgå
• vilken åtgärd som har bedömts som egenvård,
• om patienten själv eller med hjälp av någon annan ska utföra
egenvården,
• hur information och instruktioner till den eller dem som ska utföra
egenvården ska ges,
• vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas, om
patienten har drabbats av eller har utsatts för risk att drabbas av skada
eller sjukdom i samband med egenvården
• vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas, om
patientens situation förändras,
• hur och när bedömningen av egenvården ska följas upp
• när en omprövning av egenvårdsbedömningen ska göras

Skolans roll:
Under den tid som barn och unga är i skolan har huvudmannen och
personalen i skolan ansvaret för att de får den tillsyn och omsorg de
behöver för en trygg och säker skolmiljö, vilket framgår av skollagen,
arbetsmiljölagen och av praxis. Tillsynsansvaret gäller även för de
frivilliga institutionerna (förskolan och fritidshemmen) och är kanske som
allra påtagligast i förskolan. Ansvaret för omsorgs- och tillsynsansvaret
tunnas ut i och med att barnen uppnår högre ålder och mognad, men ett
grundläggande tillsynsansvar kvarstår till och med gymnasiet.
Socialstyrelsen slår fast att skolan har ett ansvar för att eleverna får hjälp
med sin läkemedelsbehandling i skolan, t.ex. vid behandling av astma,
allergi, epilepsi, diabetes och koncentrationsbrist. Utifrån barnets ålder och
mognad kan de själva förfoga över läkemedel om överenskommelse gjorts
med vårdnadshavare.
Rektor ansvarar för att det finns personal som bedöms ha tillräcklig
kunskap för att utföra egenvården.
En förutsättning för stöd i egenvård är att det finns tydliga skriftliga
instruktioner gällande insatsen, t.ex. information om orsak till
medicinering, läkemedel, administrationssätt och dosering. Om det gäller
behovsmedicinering ska det anges vid vilka situationer medicinen ska ges.
Handlingsplan/”Egenvård i skolan” skall förvaras tillsammans med
elevens läkemedel samt i PMO, elevakt och EMI-journal.
Läkemedel skall förvaras enligt tillverkarens anvisningar samt tryggt och
säkert. De ska vara oåtkomliga för obehöriga och om möjligt förvaras
inlåsta.
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Elevhälsans roll:
Elevhälsan ansvarar inte för att utföra egenvård. Elevhälsan har dock
ansvar för att delta i utredning av elevs behov av särskilt stöd och kan bli
involverad i planering och samverkan kring elevens egenvård.
Skolsköterska/skolläkare ansvarar inte för att instruera skolpersonal om
egenvårdsåtgärden men kan ändå vara behjälpliga och ansvarar då för
dessa instruktioner.
Vårdnadshavares roll:
Vårdnadshavare ansvarar för att tillhandahålla sjukvårdsmaterial och
läkemedel som behövs för egenvårdsinsatsen. Läkemedel skall överlämnas
i originalförpackning.
Om egenvårdsplanering inte är gjord inom hälso- och sjukvården (om det är
uppenbart obehövligt) ansvarar vårdnadshavare för att tillsammans med
skolpersonal upprätta blanketten ”Egenvård inom skolan” samt vid förändring
revidera blanketten eller avsluta egenvårdsinsatsen.

Informationsöverföring

Hälso- och sjukvården kontaktar skolan för samverkan gällande egenvård.
Skriftlig handlingsplan ska överlämnas till skolan.
I vissa fall kan ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal komma överens med
vårdnadshavare om att vårdnadshavaren instruerar skolans personal om hur
egenvården ska utföras. I dessa fall används blankett ”Egenvård inom
skolan”.
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