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MEDISINERING AV BARN I BARNEHAGEN 

Utarbeidet av Styrer Dato Mars-15 

Godkjent av  Styrere og barnehageadministrasjon  i VTK Dato Nov-15 

Hovedansvar Styrer, ped.leder og øvrig personale 

Skjemasamling oppdatert         Dato   
 
 

Mål for aktiviteten: 

 
 Barna skal få riktig medisin til riktig tid på en riktig og forsvarlig måte 
 Foreldrene skal være trygge på at barnehagen ivaretar medisinering på en betryggende måte 

 
 

Kvalitieskriterier: 

 
 Barnehagens personale skal følge retningslinjer for medisinering i barnehagen gitt av kommunelegen                       
 Personale må ha nødvendig kunnskap/ kompetanse om medisineringen. 
 Det skal inngås skriftlig avtale mellom foreldrene og barnehagen. 
 Foreldrene gir de ansatte nødvendig informasjon om medisineringen ( hyppighet, dosering o.a. ) 
 Avklaring av hvem av de ansatte som gir medisin 
 Medisin skal oppbevares på en betryggende måte (innelåst) 

 

 Medisinering av barn i barnehagen bør unngås, og gis i hjemmet så langt det lar seg 
gjøre. 

 Medisinering av barn er foreldrenes ansvar. Når medisinering er påkrevd i barnehagen, må 
foreldrene inngå skriftlig avtale som sier at barnehagepersonalet kan gjøre dette og gis 
informasjon om bruksmåten. 

 Medisinen skal være i original emballasje utstedt av lege, 
 Faste medisiner skal ligge i dosett påført barnets navn, og innhold (foreldrenes ansvar) 
 Barnets navn, dosering og hyppighet av medisinering skal stå på medisinen og avtalen om 

medisinering. 
 Smertestillende medikamenter skal ikke gis i barnehagen, dette må foreldrene ev gjøre selv  
 Dersom barnehagen gir medisin til barn der det ikke er inngått forhåndsavtale, vil dette juridisk 

være et ansvar den ansatte påtar seg. 
 Behovsmedisin / naturmedisin = Medisin som tas ved behov (hostesaft,penicillin,øyedråper o.l) 
 Fast medisin = astmamedisin,medisiner i forhold til ADHD og lignende 
 Akuttmedisin = medisinering ved epileptiske anfall, astmaanfall, diabetes, allergiske anfall. 
 Foreldrene skal alltid ha beskjed når akuttmedisin er gitt. 
 Det skal alltid finnes en instruks på akuttmedisin  og fastmedisin utstedt/signert av 

behandlende lege. Foreldrene er ansvarlige for at denne instruksen leveres barnehagen og 
oppdateres ved ev endringer. Ev nødvendig opplæring av personalet skal skje av 
helsepersonell. 

 Feilmedisinering SKAL registreres, foreldrene og om nødvendig lege skal informeres. 
 Barnehagen skal ha rutiner for avviksrapportering/ feilregistrering ( se eget skjema ) 
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Handlinger Ansvar Tid Merknader 
Infoskriv om medisinering deles ut til 
forledrene 

Styrer Ved oppstart  

Skriftlig avtale mellom foreldre og 
barnehage inngås 

Ansatt som er i kontakt 
med foreldrene når 
beskjed om 
medisinering gis 

Før medisinering   Skjema 

 «Behovsmedisinering» 

 «Akuttmedisinering» 

 «Fastmedisinering» 
Skal signeres av ansatt og foreldre. 
Avdelingspersonalet informeres. 
Nytt skjema fylles ut for hvert tilfelle av 
behovsmedisin. 
For akuttmedisinering  og fast medisin 
oppdateres avtalen årlig 

Informasjon om medisinering gis til 
ansatt 

Foreldrene ”  Rubrikk ”Logg for mottak/ bruk / 
utlevering av medisiner” 

Mottak av medisiner Fast ansatt som er i 
kontakt med foreldrene 
når beskjed om 
medisinering gis 

 
” 

Rubrikk ” Registrering /lagring av 
medisiner ved barnehagen” 
Nytt skjema for hvert mottak 

Informasjon om barnets behov for 
akuttmedisinering 

Foreldrene Ved oppstart / 
når problemet 
oppstår hos 
barnet 

Rubrikk ” Instruks for akuttmedisinering” 

Akuttmedisinering 
 

Den som står i 
situasjonen  

Når situasjonen 
oppstår 

Foreldrene gis beskjed om at 
akuttmedisin er gitt 
 

Medisin oppbevares på et sikkert sted Den som tar imot 
medisinen 

Umiddelbart etter 
den er levert av 
foreldrene 

Ev. gis dette ansvaret videre til en 
annen fast ansatt 

Medisin gis Den som har tatt imot 
medisin/ den ansvaret 
er gitt videre til 

Angitt tidspunkt 
fra foreldrene 

 

Loggføring av medisinering Den som gir medisin Når medisin gis Rubrikk ”Logg for mottak/ bruk / 
utlevering av medisiner” 

Tilbakelevering av medisin Den som er avsvarlig 
for medisinering  

Når medisinering 
/ medisinerings-
perioden er 
avsluttet 

Rubrikk ”Logg for mottak/ bruk / 
utlevering av medisiner” 

Feilmedisinering Den som gir medisin Vedr 
medisinering 

Foreldrene og ev. lege kontaktes 
Skjema ”registrering av feil” fylles ut. 

 

VEDLEGG: «infoskriv til foreldrene om medisinering» 


