
                                                                                                              

 

 
 
Retningslinje for medicingivning 
 
Medicingivning skal som hovedregel foregå i hjemmet udenfor det tidsrum, hvor 
børnene er i skole eller SFO. 
 
Personalet udleverer ikke medicin (eksempelvis panodil eller lign.) til børnene. 
 
Personalet har ikke en sundhedsfaglig baggrund, og de er derfor ikke uddannet til 
at observere og behandle syge børn. Der kan indgås særlige aftaler om udlevering 
af medicin ved kroniske og længerevarende sygdom, se nedenfor. 
 
Børn med kronisk eller længerevarende sygdom kan deltage i undervisning i den 
udstrækning, deres sygdomstilstand tillader det. 
 
Ved kroniske og længerevarende sygdomme kan det være nødvendigt at give me-
dicin flere gange om dagen. Forældrene kan sammen med skolens ledelse indgå 
aftale om, at personalet udleverer medicin i det tidsrum, hvor børnene er i skole 
eller SFO. 
 
Forældrene har i disse tilfælde ansvaret for, at instruktionen fra den ordinerende 
læge videregives. Beholderen skal have let læselig påskrift med oplysning om bar-
nets navn og evt. personnummer, medicinens art og den ordinerede dosis. 
 
Ledelsen har ansvaret for, at der udarbejdes en skriftlig instruktion til personalet, 
hvor det fremgår, hvordan barnets medicin skal håndteres og opbevares. 
 
Ledelsen udarbejder også et afkrydningsskema, som personalet skal bruge ved 
medicinudlevering. 
 
Medicinen skal opbevares i medicinskabene på skolen, så den er utilgængelig for 
uvedkommende. 
 
Personale, der skal udlevere medicin til børn, får en særlig nøgle til medicinskabene 
i klyngerne på KDV eller medicinskabet i p-rummet på ASG . Kontoret registrerer, 
hvem der har nøgler. 
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Børn, der kan få hurtigt indsættende anfaldsfænomener (epilepsi, feberkramper, 
kraftige overfølsomhedsreaktioner m.m.) kan have lægeordineret medicin, som 
personalet efter aftale med forældrene straks kan give barnet samtidig med, at der 
tilkaldes en ambulance.  
 
Ledelsen skal i disse tilfælde sikre, at der på i barnets nærområde er en instruktion 
i medicinskabet samt et billede af barnet. 
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