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MEDICINGIVNING PÅ SØBJERGGÅRD 

"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 Børnehavetiden. 

2) Hvis dette ikke kan lade sig gøre, bør personalet i det mulige 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, kan 
Børnehavens ledelse anmode forældrene om en skriftlig instruktion fra lægen. 
3) Vedr. kroniske lidelser, med hurtigt indsættende anfalds fænomener, 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, et 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 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. 

4) Børnehaven opfordres til at iværksætte procedurer, således at personalet i berørte Børnehaven er 
forberedt på akutte situationer. 

5) Den kommunale sundhedstjeneste kan vejlede Børnehaven i sundhedsfaglige spørgsmål både 
generelt og vedrørende det enkelte barn. I tvivlstilfælde kan embedslægeinstitutionen rådspørges. 

(Kilde: Sundhedsstyrelsens vejl. 28.9.00). 
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