
Principper for udlevering af medicin på Dalgasskolen og Blåhøj Skole  

Godkendt i MED oktober 2019. 

 

Retningslinjerne tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens og Lærerforeningens 

notater for medicinering. 

Personalet 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, også børn med kronisk eller længerevarende sygdom, 

at have adgang til pasning og kontakt til andre børn i dagtilbud og at deltage i 
skolegangen i den udstrækning, deres sygdomstilstand tillader det. Ved kroniske eller 
længerevarende sygdomme kan det være nødvendigt at give medicin flere gange i løbet 

af dagen. 

Når medicin skal gives på tidspunkter, hvor børnene er i dagtilbud, skole eller 

skolefritidsordning, bør personalet, i det omfang det er muligt, påtage sig opgaven. Det 
vil oftest dreje sig om børn med kronisk eller længerevarende sygdom, og der skal være 
tale om lægeordineret medicin. 

Ledelsen har ansvar for, at det af en skriftlig instruktion til personalet fremgår, hvordan 
børnenes medicin skal håndteres og opbevares. Medicinen skal opbevares, så den er 

utilgængelig for uvedkommende, og det anbefales, at institutionen, skolen mv. for hvert 
barn nedskriver, hvornår og af hvem medicinen er givet. 

Når den behandlende læge har vurderet, at medicinen kan administreres af 

forældre/personer, der ikke er sundhedsuddannede, vil personalet i pasningsordningen 
eller skolen også kunne påtage sig dette. 

 

Vejledning for instruktion ved kronisk eller langvarig sygdom 

Når forældre til kronisk eller langvarigt syge børn anmoder personalet i dagtilbud, skoler 

og skolefritidsordninger om at give medicin, er forældrene ansvarlige for, at 
instruktionen fra den ordinerende læge om medicingivningen videregives til personalet. 

I de fleste tilfælde vil påskriften på medicinbeholderen være tilstrækkelig instruktion 
om medicingivningen. Beholderen skal have let læselig påskrift med oplysning om 
barnets navn og eventuelt personnummer, medicinens art og den ordinerede dosis. Hvis 

en mere grundig instruktion af personalet er nødvendig, kan ledelsen anmode 
forældrene om en supplerende skriftlig instruktion fra lægen. 

 

 Det er forældrene, der skal aflevere medicinen på skolens kontor.  

 Medicinen skal leveres i originale emballage med gyldig holdbarhedsdato. Desuden 

skal dosis og cpr.nr. fremgå, ligesom tidspunktet hvor medicinen skal tages.  

 På Dalgasskolen udleveres medicinen på kontoret, hvor den, der udleverer, 

tjekker, at medicinen bliver taget. Samtidigt bliver elevens navn krydset af på et 

skema, så der ikke opstår fejl for dobbelt medicinering.  

 På Blåhøj skole er der 2-3 personer, som er ajour med medicinen.  



 Det kan også være en lærer/pædagog, der henter medicinen på kontoret og 

krydser af på skemaet, hvorefter barnet indtager medicinen i klassen. 

 Det er teamet omkring barnet, der i samarbejde med forældrene sørger for, at 

barnet kommer på kontoret til rette tid for at få sin medicin. 

 Sker der akut ændring i medicinen er det ligeledes et forældreansvar, at give 

skolen rettidigt besked omkring ændringerne samt dokumentationen herfor. 

 Medicin SKAL opbevares utilgængeligt for børn i et særligt aflåst skab. Vær særlig 

opmærksom, hvis noget medicin skal opbevares på køl. Dette indebære også, at 

medicin ikke må medgives til elever i deres egen madpakke, så de kan tage det, 

”når de får ondt”. Dette må ikke ske, da børn kan tabe/glemme medicinen, og 

derved kan andre børn finde/indtage det. Altså - alt medicin udleveres/gives af 

udpeget personalet 

 Personalet skal være OBS. på ikke at berøre enkelte medicinske former 

 Hvis der kan være brug for en form for livskrævende behandling, skal der ligge en 

beredskabsplan, så personalet ved, hvordan der handles, hvis en sådan situation 

opstår – f.eks. en elev med sukkersyge, som har brug for en indsprøjtning. 

 Ved almindelig hovedpine og lignende kan der udleveres en almindelig Panodil, 

men først efter kontakt med forældre. 

 

Akutte tilfælde  

I sjældne tilfælde kan der ved nogle kroniske sygdomme opstå hurtigt indsættende 
anfalds-fænomener. Det kan f.eks. dreje sig om feberkramper, epileptiske anfald, 

kraftige overfølsomhedsreaktioner eller akut forværring af en kronisk tilstand. Den 
behandlende læge vil i disse tilfælde ofte have ordineret medicin, som personalet eller 
barnet selv efter aftale med forældrene straks kan give samtidig med, at der tilkaldes 

ambulance. Det kan dreje sig om en tablet, mikstur, en stikpille eller et stik med en 
EPI-pen. 

 

Den kommunale sundhedstjeneste  

Ledelsen af institutionen/skolen kan anmode den kommunale sundhedstjeneste om at 
rådgive personalet om generelle forhold vedrørende medicingivning og 

medicinopbevaring. 

Den kommunale sundhedstjeneste kan også indøve de aktuelle procedurer med 

personalet. Det kan være behandling med stikpiller (suppositorier), anvendelse af 
inhalationsapparater eller EPI-pen samt insulininjektioner. 

Personalet kan herved oplæres i, hvordan de efter den behandlende læges instruktion 

skal håndtere akutte situationer for det enkelte barn og således iværksætte den 
ordinerede behandling og/eller tilkalde akut hjælp. 


