
Til foresatte i Hektneråsen FUS barnehage as 

Den 29.03.16 hadde personalet i Hektneråsen FUS barnehage førstehjelpskurs med 

Akuttgruppen som avholder førstehjelps kurs i alle FUS barnehager. De gikk igjennom 

nødvendig førstehjelp og rutiner vedrørende medisinering av barn i barnehager.  

Akuttgruppen mente at barnehagen måtte stramme inn rutinene vedrørende medisinering av 

barn i barnehage. Med bakgrunn i dokumentet legemiddelhåndtering- Anbefaling til 

barnehagen iverksetter barnehagen nye rutiner fra 01.08.16 

Dette er anbefalingen til barnehagen fra Akuttgruppen.  

«1) Det finnes tilstander der barn må få øyendråper jevnlig. Allikevel bør barnehagen 

anmode foreldrene om at de ikke kan foreståbehandling av for eksempel øyekatarr med 

øyendråper, og ha dette i tankene når de oppsøker sin lege. Dette fordi det ofte vil være 

mange barn som samtidig lider av det samme pga. smittsomheten. Både personalet og barnet 

kan oppleve dette som et overgrep, da de sjeldent er samarbeidsvillige under behandlingen. 

Videre vil det være uheldig ovenfor de andre barna å være vitner til ”tvangsmedisinering”. 

Barnets fastlege kan i de fleste tilfeller foreskrive øyesalve som alternativ behandling 

til øyendråper. Foreldrene bør anmodes om denne behandling og at den begrenses til å 

foregå i hjemmet. 

I de tilfeller der denne behandling ikke er mulig, må barnehagen vurdere om de kan forestå 

barna med drypping av øynene. 

 

2) Barnehagen bør heller ikke forestå med antibiotika behandling. Dette fordi antibiotika i de 

fleste tilfeller kan tilbys med større dosering, for å minske antall behandlinger pr. dag. Slik 

kan behandlingen gis av foreldrene på morgenen før barnet kommer til barnehagen, og videre 

på ettermiddag/kveld. Dersom økt dosering ikke er mulig, må barnehagen vurdere om de kan 

forestå med medisinering. Barnehagen bør presisere viktigheten av at de orienteres om at 

barnet behandles med antibiotika i hjemmet, da antibiotika er det legemiddelet som vanligst 

skaper allergiske reaksjoner hos pasienten. Slik kan barnehagen lettere observere og forstå 

symptomer på allergiske reaksjoner. 

 

3) All avtale omforebyggende medisinering gjøres mellom foreldre og dagligleder, evt. 

stedfortreder i dagligleders fravær. Avtalen skal gjøres skriftlig. Foreldrene forplikter seg til 

å informere barnehagen om evt. Endringer i barnets tilstand eller endringer i 

medikamentbehovet. 

 

4) Avtale om akutt/anfalls–medisinering skal gjøres mellom barnehage og barnets fastlege. 

Barnehagen må vurdere forsvarlig opplæring og barnehagen skal motta skriftlig akuttinstruks 

og legemiddelkort. 

 

5) Foreldrene skal forsøke å legge mest mulig av behandlingen i hjemmet. Det godtas ikke at 

barnehagen må gi ekstra medisin på morgenen fordi foreldrene ”ikke rakk det” eller” at det 

er så lettvint at dere gjør det, fordi dere er så flinke til det”.» 

 

Resten av dokumentet «Legemiddelhåndtering – Anbefaling til barnehagen» er tilgjengelig på 

barnehagens hjemmeside. 
 

 

 



Kort oppsummer betyr dette at: 

 

1. Barnehagen bistår normalt ikke med medisinering av barn i barnehagen 

(antibiotika, øyendråper) Akuttmedisinering er et unntak. Dersom lege mener at 

det er umulig å unngå medisinering i barnehagen, skal skriv følge med fra lege og 

medisinen være ferdig dosert og ligge sammen med original emballasje. 

 

2. Alle avtaler om forebyggende medisinering avtales med daglig leder. Det gjøres 

skriftlig. 

 

3. Alle avtaler om akutt og/anfallsmedisinering gjøres mellom barnets fastlege og 

barnehagen. Forsvarlig opplæring må gis og barnehagen skal motta 

akuttinstruks og legemiddelkort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
svarslipp 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
 
 
Jeg har lest og forstått de nye retningslinjene for medisinering i Hektneråsen FUS barnehage as 
 
 
Dato____________     Barnets navn:_____________________________ 
 
 
Underskrift__________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 


