
      
 

 
Instruks vedr. medicin 
 
1. Opbevaring 
Medicin, som skolen skal hjælpe eleven med at huske, opbevares i aflåst skab. Medicinen 
opbevares i særskilt beholder for hver elev med navn,  cpr-nummer og elevnummer. 
 
Medicinen medbringes i doseringsæsker hvor der skal der stå navn, cpr-nummer, 
medicinnavn, dosering samt tidspunkt for uddeling. Doseringsæskerne skal markeres med 
lige og ulige uger. For at vi kan have plads til alt medicin I vores medicinskabe, SKAL 
æskerne se ud som vist på billedet. De indeholder det der kræves for opbevaring af 
medicin. 
 
 
 
Der må ikke ligge mere medicin end højst nødvendigt i medicinskabet. Ekstra medicin 
opbevares i aflåst medicinskab. 
 
2. Udlevering  
Medicinen udleveres som udgangspunkt i forbindelse med måltiderne medmindre andet er 
aftalt. Al medicin skal gives som lægen har ordineret. Der kan ikke ændres i dosis el.lign.  
 
Når medicin er udleveret afkrydses der i medicinskemaet. Er eleven ikke tilstede noteres 
det i afkrydsnings feltet. 
 
Medicinen udleveres af nedenstående, som følger op, hvis eleven er fraværende - men på 
skolen.  
Morgen: Morgenvagt (Lars/Thomas) 
Middag: Måltidsvagten 
Eftermiddag/aften: Aftenvagten 
 
3. Ved indskrivningen  
På elevens stamkort og medicinkort skal det fremgå hvilken medicin, for hvad og hvilken 
dosering. Der skal desuden stå elevnummer. 
 
4. Opfyldning/dosering 
Det er forældres ansvar at sørge for, at der altid er medicin på skolen til eleven.  
 
5. Kosttilskud/naturmedicin 
Eleven skal selv tage ikke læge-ordineret medicin eller kosttilskud/naturmedicin. Kan 
eventuelt opbevares i medicinskab.  
Hvis eleven får fast kosttilskud/naturmedicin, noteres dette på medicinkort og stamkort. 

 



 
 
 
 
 
6. Lejrskoler, rejser mv. 
Ved rejser, lejrskoler mv. gælder samme instruks for uddeling af medicin. Der skal 
udpeges en medicin-ansvarlig fra skolens side.  
 
7. Pn medicin 
Smertestillende: 

1. Smertestillende håndkøbsmedicin udleveres til eleverne ved mindre smerter 

(hovedpine, forstuvninger mv.).  og udleveres af skolens ansatte personale.  

2. Medicinen opbevares i aflåst skab (i aflåst rum når personalet ikke er tilstede) 

3. Det udleverede medicin føres på liste med: modtager, udleverer, dato, antal og 

årsag. 

4. Inden medicinen udleveres til eleven foretager personalet om problemet kan 

afhjælpes på anden måde (omsorg, frisk luft, vand) 

Anden PN-medicin  
Medicin mod transportsyge, allergi o.lign. må kun ske efter aftale med forældre og/eller 
læge (pga. evt. interaktion med anden medicin). 
 
8. Rettighed 
Det er efter lovgivningen forbudt at give "snydepiller" (placebo). 
Det er ikke lovligt at "skjule" medicin i maden el.lign. 
 
Bliver den enkelte medarbejder i tvivl om følgerne af utilsigtet hændelse kan lægen 
kontaktes.  
 
Utilsigtede hændelser: 
* Ikke givet medicin 
* For meget eller for lidt medicin 
* Eleven tager noget ved siden af 
* Forkert medicin  
* Forkert tidspunkt 
 
10. Egenkontrol  
Mindst en gang årlig gennemgås medicin-instruks af medicin ansvarlig og forstander for at 
sikre følgende: 
Gør vi som aftalt? 
Er det let at følge instruksen? 
Er alle medarbejdere er kendt med instruksen? 
 


