Information till vårdnadshavare för barn och
ungdomar med diabetes i förskola och grundskola
Det finns barn och ungdomar som är i behov av medicinska insatser i någon form under
sin vistelse i förskola och skola. Som förälder är det viktigt att känna sig trygg med att
barnet får den hjälp barnet behöver i skolan när det gäller egenvård kring diabetes.
Blodsockerkontroller och insulingivning är exempel på egenvård som barnet kan behöva
hjälp med under skoltiden.
Bedömning om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård, ska göras av
den som ordinerat behandlingen. Behandlande läkare eller annan legitimerad hälso-och
sjukvårdspersonal inom sitt område på sjukhuskliniken som barnet går hos är ansvariga
för att bedömningen om egenvård finns nedskriven och lämnad till förälder och skola.
Det tillsynsansvar som vårdnadshavarna har för sina barn enligt föräldrabalken, övergår
till huvudmannen för verksamheten under den tid barnet befinner sig i förskola eller
skola. Vårdnadshavarna kan inte lämna över ansvaret att exempelvis ge läkemedel i
skolan vid långvariga egenvårdsinsatser till skolans personal utan att ansvarig för hälsooch sjukvården gjort en bedömning utifrån egenvårdsföreskriften.

Skolans ansvar för utförandet av egenvård
Rektor på varje skola är ansvarig för att varje elev får hjälp med den egenvård som
eleven behöver på ett tryggt och säkert sätt. Rektor har också ansvaret för att se till att
skolpersonalen har tid och kompetens för att kunna utföra egenvårdsåtgärderna och att
berörd personal är välinformerad om elevens behov av åtgärder. Om rektor kommer fram
till att skolans personal inte kan hjälpa eleven på ett säkert sätt måste den ansvariga för
ordinationen (behandlande klinik) komma överens om hur man ska lösa situationen för
eleven så egenvårdsåtgärden utförs på ett säkert sätt.
När egenvården innebär att skolan hanterar läkemedel är det viktigt att läkemedlen
förvaras säkert så inte obehöriga kan komma åt dem.

Elevhälsans medicinska insats (EMI) medverkan vid
egenvård
Skolsköterskan och skolläkaren bör och kan vara behjälpliga med kunskap och
kompetens så att elev, lärare och förälder känner sig trygg med uppgiften. EMI ansvarar
dock inte för att uppgiften utförs på förskola och skola.
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Individuell vårdplan för diabetes
Västra Götalandsregionen har tagit fram en blankett angående handlingsplan/vårdplan
vid diabetes för skolor och det är den behandlande legitimerade yrkesutövaren som
ansvarar för att fylla i blanketten när egenvård blir aktuell.
Varje barndiabetesmottagning är enligt lag skyldig att se till att vårdplanen fylls i och se
till att den följs i samarbete med familj och skola. Blanketten finns på skolverket.se och
heter ”Diabetes under skoldagen - plan för egenvård”. Blanketten skall vara aktuell bland
annat med tydliga ordinationer och instruktioner samt aktuella telefonnummer till förälder
och behandlande klinik.
Rektor på respektive skola kontaktas vid frågor kring detta och om åtgärd i form av
egenvård skall startas. Läs mer på skolverkets hemsida i länken.
https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/egenvard-av-barn-och-elever1.47312
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