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Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Ledningsgruppen, barn- och utbildningsförvaltningen
Dokumentet gäller från: 2019-12-09
Dokumentet gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen
Dokumentansvarig: Verksamhetschef/ Johan Grahn
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Bakgrund
Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal har bedömt att patienten klarar av att utföra själv. Även 
någon annan än patienten, t ex. ett barns vårdnadshavare eller 
förskolans/skolans personal kan få lov att utföra åtgärden. 

Syfte
Att tydliggöra de olika parternas åtagande när det gäller egenvård i skola och 
förskola.

Organisation och 
ansvar för egenvård i 
förskola och skola 
Med egenvård menas en hälso- och sjukvårdsåtgärd som behandlande läkare 
eller annan legitimerade yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att 
en person eller närstående själv kan utföra.

Hälso- och sjukvården
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om egenvård är det den behandlande 
legitimerade yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården som ska göra en 
bedömning om åtgärden är egenvård eller inte och bedömningen ska utgå 
från vad som är patientsäkert i varje fall. Det är den som förskriver 
läkemedlet som är ansvarig för att en egenvårdsbedömning görs. För att en 
åtgärd ska betraktas som egenvård i förskola eller skola krävs också att den 
behandlande legitimerade yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården har 
bedömt åtgärden i relation till att barnet/eleven vistas i förskola/skola. Det är 
således inte vårdnadshavarna som kan göra den bedömningen. 

Det är viktigt att hälso- och sjukvården, förskola/skola och vårdnadshavare 
tillsammans planerar för egenvården i verksamheten och att man samarbetar 
utifrån barnets bästa.

Vårdnadshavarna
När vårdnadshavare önskar att en viss medicinsk åtgärd ska utföras i 
förskola/skola måste vårdnadshavarna begära ett intyg från behandlande 
läkare att denna åtgärd utgör egenvård i en förskole/skolmiljö och hur den är 
planerad. Detta intyg ska lämnas till förskolechef/rektor och ligga till grund 
för hur egenvården ska utföras på förskolan/skolan. 

Arbetsgivaren
Det är arbetsgivaren som ansvarar för att den anställde har den kompetens 
som behövs och att denne fullgör sina arbetsuppgifter. I verksamheten bör 
det finnas rutiner för uppgifter som hör samman med tillsynsansvaret och 
egenvården av barn och elever. 

Om t.ex. en rektor anser att personalen i förskola/skolan inte kan hjälpa 
barnet/eleven med dennes egenvård på ett säkert sätt måste ansvarig inom 
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hälso- och sjukvården tillsammans med förskolan/skolan komma överens 
om hur man ska lösa situationen.

Elevhälsan
Elevhälsans personal ansvarar inte för att utföra egenvård i skolan. 
Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och ska även 
stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. I det individuellt 
inriktade arbetet har elevhälsan enligt skollagspropositionen ett särskilt 
ansvar att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. På 
det sättet kan elevhälsan bli involverad i arbetet med elevers egenvård t.ex. 
vid planering och samverkan.

Berörd personal
Förskolan/skolan måste veta exakt vilken åtgärd som läkaren bedömt vara 
egenvård, om personalen får utföra åtgärden, hur personalen ska informeras 
och instrueras i frågan, vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska 
kontaktas i olika situationer.

Överenskommelse om egenvård i förskola eller skola
Utifrån Socialstyrelsen föreskrift är det möjlighet för personal i förskola eller 
skola att utföra egenvård gentemot barn/elever, om legitimerade hälso- och 
sjukvårdspersonal gjort en sådan bedömning. I blanketten om 
överenskommelse accepterar personalen uppdraget med sin underskrift. Att 
acceptera uppdraget, som personal vid förskola/skola, innebär att förvissa sig 
om att det är: rätt läkemedel/behandling, rätt barn, rätt dos, rätt tidpunkt och 
att läkemedlet förvaras på lämplig plats utom räckhåll för barn/elev. 
Läkemedelshantering inom förskola och skola. (För diabetes finns en 
nationell blankett på skolverkets hemsida.)

Vid skada
Om ett barn eller elev skadas efter en egenvårdsinsats måste ansvarig läkare 
informeras skyndsamt. Det är den behandlande läkarens uppgift att avgöra 
om egenvården ska fortsätta eller om insatsen istället ska utföras av hälso- 
och sjukvårdspersonal. Ansvar för skada vid egenvård bedöms enligt 
allmänna skadestånds- och straffrättsliga principer. Om man från 
skolpersonalens sida utför egenvårdsåtgärder och det uppstår skada på grund 
av slarv eller misstag kan ersättningsansvar komma ifråga. I de sällsynta fall 
där personal kan bedömas ha varit oaktsamma är huvudregeln att skadan ska 
ersättas av arbetsgivaren.

Ansvarig
Verksamhetschef Elevhälsa
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