
Riktlinjer avseende egenvård i förskola/skola  

Inledning  

Syftet med riktlinjerna avseende egenvård i förskola och skolan är att tydliggöra huvudmannens ansvar för 
egenvård utifrån gällande föreskrifter och styrdokument (se Referenser). Vårdnadshavares tillsynsansvar 
regleras enligt Föräldrabalken 1949:381. Tillsynsansvaret för barnet/eleven övergår till Eden skola den tid 
då barnet befinner sig i förskola, skola eller fritidsverksamhet enligt 6 kap.  Föräldrabalken.  

Definition  

Med egenvård menas att barnet/eleven får utföra hälso- och sjukvårdsåtgärder i hemmet, antingen själv 
eller med hjälp av någon annan, t.ex. en närstående, personlig assistent eller personal i förskola och skola. 
Det kan exempelvis handla om medicinering.   

Den egenvård som den enskilde utför själv, eller med hjälp av någon annan, räknas inte som hälso- och 
sjukvård och omfattas därför inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningen.  Däremot är hälso- och 
sjukvårdens bedömning, planering och uppföljning att betrakta som hälso- och sjukvård.  

Bedömning  

Egenvårdsbedömningen görs av behandlande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och gäller bara 
den aktuella situationen och en specifik åtgärd. Åtgärden ska kunna utföras på ett säkert sätt, antingen av 
barnet/eleven själv eller av någon annan. Vårdnadshavare kan inte lämna över ansvaret för egenvård till 
/skola utan att behandlande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har gjort en bedömning. Observera 
att det är vårdnadshavarna som ger skolan ansvaret för egenvården. 
 

Ansvarsfördelning  

Vårdgivares ansvar:  

- Att behandlande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömer om åtgärden kan utföras som 
egenvård.  

- Att bedöma, besluta, instruera, dokumentera och följa upp egenvården. Om förutsättningarna för 
egenvården ändras ska egenvårdsbedömningen omprövas.  

Förskolan och skolans ansvar:  

- Att blanketten Egenvård inom skola fylls i tillsammans med vårdnadshavarna. 

 

- Att hjälpa barn/elever med egenvård vid vistelse inom   

       förskola/skola/fritidsverksamhet.   

-      Att i samråd med vårdnadshavare och personal bedöma och besluta vem som ska åta sig att       

-      Att läkemedel förvaras på ett säkert sätt.  

-      Att informera den som beslutat om egenvårdsåtgärden om förutsättningarna ändras                                             
och egenvårdsåtgärden inte kan utföras som planerat eller om egenvårdsåtgärden inte kan 
genomföras på ett säkert sätt.  

- Att återkoppla till vårdnadshavare.  

 

 

 

 



Vårdnadshavares ansvar:  

- Att blanketten Egenvård inom förskola/skola fylls i tillsammans med förskola/skolan och lämnad till skolan och 
uppdateras vid förändringar i behandlingen som t.ex. dos eller byte av läkemedel. 

- Att intyg från behandlande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal lämnas till skola.  

- Att läkemedel eller annat material som behövs för egenvårdsåtgärden tillhandahålls 
förskola/skolan och tillser att läkemedel som har passerat utgångsdatum byts ut. 

- Att läkemedel eller annat material som behövs för egenvården är märkt med barnets/elevens 
namn och personnummer.  

Elevhälsans ansvar:  

- Elevhälsan ansvarar inte för att utföra egenvårdsåtgärder eller instruera personal i utförandet. 
Elevhälsans medicinska insats kan bli involverad då det gäller elever i skolan med t.ex. planering 
och samverkan i samband med egenvård utifrån uppdraget att undanröja hinder för varje enskild elevs 
lärande och utveckling.  

 

Ärendegång vid egenvård i skolan/förskola  

1. Individuell bedömning  

Sker hos behandlande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. I   

egenvårdsbedömningen ingår att analysera om det finns några risker med att åtgärden bedöms som 
egenvård. En hälso- och sjukvårdsåtgärd får inte bedömas som egenvård om det finns en risk att 
barn/elev skadas.  

2. Samråd och planering med berörda  

Eftersom barn/elever ofta behöver praktiskt stöd att utföra egenvården ska den som gör bedömningen 
samråda med den som ska hjälpa till med egenvården, t.ex.  vårdnadshavare, personlig assistent eller 
personal inom förskola/skola. Instruktioner och handledning till den som ska utföra egenvården ges av 
den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen som har utfört egenvårdsbedömningen.  

 

3. Dokumentation  

Dokumentation kring egenvården ska tillhandahållas förskola/skolan av vårdnadshavare.  Blanketten 
Egenvård inom förskola/skola ska fyllas i och lämnas till förskola/skolan eller fylls i vid gemensamt 
möte (undantag om det gäller diabetes eller epilepsi, se rubrik diabetes och epilepsi). 
Vårdnadshavarna lämnar även ett skriftligt intyg från den hälso- och sjukvårdspersonal som utfört 
egenvårdsbedömningen. Det skriftliga intyget ska innehålla information om:  

- vem som gjort bedömningen   

- vilken specifik egenvårdsåtgärd det gäller   

       - om barnet/eleven själv kan utföra egenvården eller om den behöver hjälp av     någon annan   

- hur information och instruktioner ska ges till de som ska utföra egenvården   

- vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas om barnet/eleven har utsatts för risk att 
drabbas för sjukdom/skada i samband med egenvården  

- vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas om situationen förändras - hur    och när 
bedömningen av egenvård ska följas upp  

- när en omprövning av egenvården ska göras  

 

4. Uppföljning och utvärdering  

Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen från vårdgivaren som har beslutat om egenvården 
är ytterst ansvarig för att regelbunden uppföljning och utvärdering av   

egenvårdsbedömningen sker.   

 



 

 

 

Avvikelse  

Om ett barn/elev som har hjälp med egenvård i skola har eller riskerar att drabbas av skada ska den som 
bedömt egenvården informeras för vidare åtgärder. Även fel och brister i samband med egenvården ska 
informeras. Förskola/skolan informerar då vårdnadshavarna och vid behov även vårdgivaren som bedömt 
egenvården.  

Diabetes och Epilepsi  

För barn/elever med diabetes finns en speciellt framtagen egenvårdsplan som ska användas. Varje 
barndiabetesmottagning är skyldig att ansvara för att egenvårdsplanen fylls i och efterlevs i samband 
med familj och skola. 

Mer information finns på https://www.barndiabetesfonden.se/skola/egenvard-i-forskola-och-skola/  

För barn/elever med epilepsi har behandlande klinik i vissa fall tillgång till en fullgod egenvårdsplan.  

I dessa fall behöver blanketten Egenvård inom förskola/skola inte fyllas i.  

En fullgod egenvårdsplan ska innehålla de uppgifter som är specificerade under punkt 3 i Ärendegång. 
Liksom i andra egenvårdsplaner kan den medicinska elevhälsan bli involverad i t.ex. planering 
och samverkan.  
 

Tillfälligt behov av egenvård  

Ibland kan barn/elever bedömas behöva hjälp med en egenvårdsåtgärd under en kortare tid (några dagar 
eller veckor). Det kan t.ex. röra sig om en begränsad antibiotikakur eller smärtbehandling pga skada. Även 
vid dessa tillfällen behöver egenvårdsplanen fyllas i och intyg lämnas till förskola/skolan. Alternativt kan 
behandlande klinik kontakta förskola/skolan för att tillsammans komma överens om hur situationen ska 
lösas utifrån barnets bästa. 
 

Läkemedelshantering  

Då egenvårdsåtgärden innebär att barnet/eleven får hjälp med kontinuerlig läkemedelshantering/intag 
ska signeringslista användas som sedan delges vårdnadshavare och/eller behandlande klinik, beroende 
på vad som överenskommits. Om barnet/eleven ska ha hjälp med läkemedelshantering/intag vid behov 
ska särskild signeringslista för ”vid behovs”-mediciner användas, denna tillhandahålls av skolan.  
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