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Retningslinje vedr. medicingivning i skoletiden    

 
Denne retningslinje er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger.  

 

Med medicingivning forstås, at skolens medarbejdere har ansvar for at udlevere medicin og sikre, at eleven får den 

rigtige dosis på rette tidspunkt.  

 

Som udgangspunkt skal medicinudlevering foregå i hjemmet.  

 

Når dette ikke er muligt ud fra lægens behandlingsplan, gælder følgende:  

- Lærere eller pædagoger (på ansættelsesbrev) pålægges at håndtere og udlevere medicin ud fra de foreskrifter, 

som elevens læge anviser, og som lægen vurderer kan administreres af personer uden sundhedsfaglig 

uddannelse. 

- Dette gælder i skoletiden og på lejrskoler/ekskursioner.  

 

Generelle retningslinjer 
1. Al medicin opbevares utilgængeligt for børn i et aflåst skab. I særlige tilfælde kan barnet have akut medicin på sig 

efter lægens anvisning. (f.eks. astmamedicin, insulin, stesolid). 

2. Der må kun gives medicin ordineret af lægen (dette gælder også håndkøbsmedicin).  

3. Medicin skal være i original pakning. Dermed sikres, at udløbsdatoen ikke er overskredet.  

4. Der skal være påført barnets navn, medicinens art og foreskrevet dosis.  

5. Det skal være anvist hvornår, hvor meget, og hvordan medicinen skal tages.  

6. Når der er givet medicin, skal det registreres på et skema, hvornår og hvor meget der er givet, samt hvem der har 

givet det.  

7. Forældet eller overskydende medicin returneres til forældrene eller afleveres på apoteket (via skolens kontor). 

8. Der må ikke udleveres smertestillende piller, allergipiller eller anden håndkøbsmedicin medmindre dette er 

ordineret af læge (se pkt. 2)  

 

Lumby Skoles håndtering af medicin 
 

Der er medicinskabe i alle klasser, hvor det er relevant. Disse åbnes med kode eller nøgle og er markeret med skilt. 

 

Ledelsen udarbejder og opbevarer en samlet oversigt over de elever, hvor personalet er ansvarlig for at udlevere 

medicin med angivelse af, hvilke medarbejdere, der har det faste ansvar.  

 

Ved opstart på medicingivning, hvor personale på skolen er ansvarlig eller ved ændring af denne, udfylder forældrene 

et skema med angivelse af medicinens art, dosering (mængde og tidspunkter) samt eventuelle kendte bivirkninger - 

bilag kan evt. vedlægges. 

Der kan være særlige problematikker ift. afvikling af lejrskole, som betyder, at det vil være relevant at afholde møde 

forinden, hvor der aftales en nøjagtig plan for både medicingivning og back-up. 

 

Hvis en elev indimellem har behov for håndkøbsmedicin i skolen, og dette skal gives af skolen smedarbejdere, skal 

medicinen ordineres af en læge. Medicinen bliver derved til ordineret medicin, som ansatte må give efter de 

anvisninger, der er givet. Medicinen opbevares ligeledes i medicinskabet.  

 

Hvis der indimellem skal gives akut medicin til en elev, kræves det, at skolen har modtaget en skriftlig vejledning, som 

følges op af et møde mellem de faste medarbejdere i klassen og forældrene. I særlige tilfælde vil det også være relevant 

at indkalde en sundhedsfaglig person. 

Ledelsen deltager i disse møder og vurderer, som den overordnede ansvarlige, om medarbejderne skal pålægges 

opgaven.  



Der skal også her udfyldes et medicinskema med angivelse af dosering (mængde), mulige bivirkninger, samt hvilke 

kriterier der udløser akut medicin. 

 

Medicinskemaer opbevares i medicinskab i klassen, og der afleveres en kopi på kontoret. Sammen med klassens 

medicinskema lægges et skema, hvor det markeres, hvornår og hvem der har givet eleven medicin samt evt. noter til 

dette.  

 

Medicin vil blive tjekket ift. udløbsdato. Her samarbejder forældre og ansatte for at sikre, at forældet medicin erstattes. 

Disse oplysninger skal sikre, at der gives korrekt medicin, korrekt dosis og til den rette elev. Forældre kan også vælge at 

levere medicin i doseringsæsker. Her skal æskerne være påført navn og cpr-nummer, samt hvornår medicinen skal 

gives.  

 

Hvis forældre og læge har vurderet, at barnet ud fra alder og sygdommens art selv kan være ansvarlig for at tage 

medicin i skoletiden, f.eks. i forbindelse med astma, allergi eller en kortvarig smertebehandling, skal forældrene 

skriftligt orientere elevens faste lærere / pædagoger, så de er bekendte med situationen og eventuelt kan støtte eleven.   

I disse tilfælde skal der ikke laves medicinskema, og det forventes, at eleven selv håndterer dosering og indtagelse, samt 

selv opbevarer medicinen i skoletasken.  
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