
Procedure for Medicingivning 

Børnehuset Stribonitten 

 

  
 

Det er som udgangspunkt forældrenes ansvar at give deres børn medicin. Af hensyn til børnene kan der dog 

være situationer, hvor det er nødvendigt og/eller af praktiske årsager, at personalet giver barnet den 

ordinerede medicin, idet: ”Det er vigtigt også for børn med kroniske ikke smitsomme sygdomme at have 

adgang til pasning og kontakt til andre børn.”  (Sundhedsstyrelsens vejl. 28.9.00).   

   
1) Medicin, ved kroniske sygdomme, skal så vidt muligt gives udenfor skole og dagtilbud.  

2) Hvis dette ikke kan lade sig gøre, bør personalet i begrænset omfang påtage sig at give børn 

lægeordineret medicin. Der skal foreligge instruks fra lægen. Ofte vil der være tilstrækkelig 

instruktion om medicingivningen ved påskriften på medicinbeholderen. Beholderen skal have let 

læselig påskrift med oplysning om barnets navn, medicinens art og den ordinerede dosis.  I de 

tilfælde, hvor en mere grundig skriftlig instruktion om medicingivning er nødvendig, skal 

institutionens ledelse anmode forældrene om en skriftlig instruktion fra lægen.  

3) Vedr. kroniske lidelser, med hurtigt indsættende anfaldsfænomener, f.eks. feberkramper, 

epileptiske anfald eller allergiske reaktioner, kan der være behov for behandling samtidig med at 

der kaldes ambulance.   

a Den behandlende læge vil i disse tilfælde ofte have ordineret medicin, som forældrene straks 

kan give samtidig med, at der kaldes læge eller ambulance.  (Tablet, mikstur, en stikpille eller et 

stik med en epipen).  

b ”Når den behandlende læge har vurderet, at denne metode kan administreres af lægmand 

som forældre, bør personalet i SKOLEN/ SFO /DAGTILBUD også kunne påtage sig dette efter 

passende instruktion fra forældrene og evt. fra den læge, der har ordineret behandlingen.” 

c Indsatsen bør betragtes som en form for førstehjælp, der ikke medfører risiko for barnet, 

men alene forbedrer barnets muligheder for hurtigt at komme over anfaldet.  

Den kommunale sundhedstjeneste kan vejlede SKOLER/SFO/ DAGTILBUD i sundhedsfaglige spørgsmål både 

generelt og vedrørende det enkelte barn. I tvivlstilfælde kan embedslægeinstitutionen rådspørges via 

Sundhedstjenesten.  

         (Kilde: Sundhedsstyrelsens vejl. 05.07.2006).  

         Man er altid velkommen til at henvende sig til Sundhedstjenesten. 

4) Opbevaring af medicin: Lægemidler, håndkøbsmedicin og vitamintabletter må ikke stå frit fremme, 

hvor børnene kan få fat i dem. De skal opbevares i aflåst skab. Lægemidler, der ikke bruges, eller 

som bliver til overs eller er blevet forældet skal afleveres til apoteket. (Kilde: Sundhed, miljø og 

hygiejne i pædagogisk arbejde" af Per Vagn-Hansen )  

  

 



procedure/handleplan:   

  

1. Et barn har behov for medicinering i en kortere periode. F.eks.  øjendrypning.  

• Forældrene giver barnet medicinen udenfor tiden i dagtilbud/SFO/skole. Hvis dette ikke er 

muligt f.eks. ved   medicingivning x 6 dagligt:  

• Personalet giver medicin efter vejledning fra forældre/egen læge.  

2. Et barn har en kronisk sygdom, der kræver daglig fast medicinering, maske eller lignende.  

• Personalet instrueres i medicingivningen af forældrene og  giver medicinen på de fastsatte 

tidspunkter. (Se afsnit 2, 1. side)  

3. Et barn har en kronisk sygdom med pludselig indsættende anfaldsfænomener f.eks. feberkramper, 

epileptiske anfald eller allergiske reaktioner.  

• Forældre, leder, lærer/pædagog mødes og planlægger indsatsen omkring barnet. 

Institutionen bør i tvivlstilfælde rådgive sig med institutionens sundhedsfaglige konsulent.    
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Til forældre om medicingivning i Børnehuset Stribonitten 

Vi kan give dit barn medicin, der er lægeordineret og livsvigtigt, f.eks. insulin, astma medicin, 

allergimedicin og medicin mod feberkramper. 

I helt særlige tilfælde kan laves anden aftale med lederen i institutionen. 

Medicinen skal altid afleveres til en ansat og skal være i den originale pakning med barnets navn 

og den ordinerede dosis. Indlægssedlen fra pakken skal følge med.  

Husk at dit barn aldrig må have medicin af nogen art i sin taske, lommer eller på sit rum. 

Nedenstående skema udfyldes af forældrene.  

Børnehuset Stribonitten Gruppe: Dato: 

Barnets navn: 
CPR. Nummer: 
 

 

Hvad hedder medicinen? 
 

 

Hvornår skal det gives? 
 

 

Hvor meget medicin skal barnet have pr. gang? 
”Dosering” 

 

Hvordan skal medicinen gives? 
 

 

Hvad skal vi se efter, herunder virkninger og 
bivirkninger? 
 

 

Hvor meget medicin har vi modtaget? 
 

 

I hvilken periode skal medicinen gives? 
 

 

      

Dato____________________Forældre underskrift ___________________________________ 

Dato for modtagelse_____________ Navn på modtager _______________________________ 

Instruks fra læge, sundhedsplejerske eller personale fra børneambulatorium vedlægges. 

 

Leder Stribonitten: Jens Thuesen Andersen, 64 40 17 95 leder@stribonitten.dk 


