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AVTALE OM UTLEVERING AV MEDISINER I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO

 

Avtalen gjelder (elevens/barnets navn):

Avtalen er inngå� mellom (enhetens navn):
 ved (navn og ��el):

 og (foresa�es navn):

Avtalen gjelder �l:                                                

 

Foresa�es ansvar:
 Foresa�e har ansvar for behandlingen.

 Foresa�e har ansvar for:

·         Medikamentoversikt
·         Eventuell instruks for aku�behandling
·         Nødvendig opplæring av personalet
·         Levering av medikamentene
·         Sjekke holdbarhetsdato på medisiner

Barnehagen/skolen/SFO kan e�er skri�lig avtale med foreldre påta seg medisinering når barnet er i barnehage/skole.
Ansa�e kan ikke pålegges å dele ut medisiner.

 

Barnehagen/skolen/SFO si� ansvar:
 Gjøre seg kjent med prosedyren «Medikamenthåndtering i barnehage, SFO og skole, ID 2087»

·         Bistå foresa�e med daglig utlevering av medikamenter e�er medikamentoversikt
·         Levere kvi�ering for utlevering av medikamenter e�er nærmere avtale
·         Sørge for rik�g og forsvarlig oppbevaring av medikamentene
·         Ved feil eller mistanke om feil skal foresa�e all�d kontaktes og eventuelt lege avhengig av

alvorlighetsgrad. I slike �lfeller skal det all�d skrives avviksmelding.

Utlevering av medisiner:

·         Det inngås skri�lig avtale mellom foresa�e og barnehage/skole/SFO ved bruk av skjema «Avtale om
utlevering av medisiner i barnehage, skole og SFO»

·         Faste medisiner leveres i en ferdigfylt doseringseske for minimum en uke av gangen. Doseringseske merkes
med barnets navn, navn på medisiner, når medisiner skal gis og hvilken dose som skal gis ved hvert enkelt
�dspunkt. Det er foresa�e si� ansvar å sørge for at doseringsesken inneholder rik�ge medisiner.

·         Medisiner som skal tas ved behov skal leveres i originalpakning merket med barnets navn og bruksmåte.
·         Barnehage/skole/SFO avklarer hvem som skal utlevere faste medisiner og hvem som gjør de�e i dennes

fravær.
·         Det kvi�eres for at medisinen er gi�.
·         For barn som har sykdommer som krever aku�medisinering/medisiner ved behov, må det foreligge en

instruks for medisinering signert av behandlende lege. Foresa�e har ansvar for å levere en slik instruks �l
barnehage/skole/SFO og at den blir oppdatert ved endringer i barnets �lstand eller minimum hvert år.

 

MEDIKAMENTOVERSIKT

For (barnets/elevens navn):

Fastlege:
 Telefon nr. �l fastlege:
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Fyll ut skjemaet med medikamentets navn, antall som skal tas og klokkesle� medikamentet skal tas på.

Medikament Antall Klokkesle� Klokkesle� Klokkesle� Merknad (hva brukes
medikamentet mot, bivirkninger og
lignende)

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Måned:
 
Dag Dato Medikament Antall Klokkesle� Signert gi� Eventuelle reaksjoner
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

Signatur leder                                                                                                Signatur foresa�e

 


