Bilaga till
Egenvårdsplan
Förskola/Skola
Dnr

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom
hälso- och sjukvården bedömt kan utföras av en elev själv, eller exempelvis en förälder, en personlig assistent eller personal i förskola/skola.
Uppgift om barn/elev

Namn

Personnummer

Klass

Förskola/skola

Överenskommelsen gäller fr.o.m
Skriftlig anvisning av läkare bifogas.

t. o. m.
Ja

Nej

Medicinering

Orsak till medicinering

Aktuellt läkemedel och dosering

Var förvaras läkemedlet

Handlingsplan

Åtgärder som ska vidtas. Ange vem som ska göra vad.

Anhöriga som ska kontaktas

Namn

Telefon

Namn

Telefon

Namn

Telefon

Namn

Telefon
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Ansvarig läkare/annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Namn

Telefon

Informationsutbyte med behandlande sjukvårdsenhet kring aktuella egenvårdsåtgärder

Medgivande av vårdnadshavare

Förskola/skola får ha informationsutbyte med behandlande sjukvårdsenhet kring aktuella
egenvårdsåtgärder.
Ja

Nej

Egenvårdsplanen kommer att vara tillgänglig för förskolans/skolans personal.
Underskrifter

Vårdnadshavare 1

Datum

Namnförtydligande

Telefon

Vårdnadshavare 2

Datum

Namnförtydligande

Telefon

Elev

Datum

Namnförtydligande

Telefon

Rektor

Datum

Namnförtydligande

Telefon

Vårdnadshavare ansvarar för att informera förskolan/skolan vid förändringar eller vid byte av förskola/skola.
Uppgifterna uppdateras minst en gång årligen.
Original diarieförs i W3D3 med sekretess samt förvaras och gallras enligt dokumenthanteringsplan.
Kopia lämnas till vårdnadshavare/elev.
Information om behandling av personuppgifter, Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR)
Personuppgifter som lämnas nedan behandlas av Barn- och ungdomsnämnden (grund- och grund-särskola) /
Bildningsnämnden (gymnasie- och gymnasiesärskolan) för administration och andra åtgärder som behövs för att
handlägga ärendet. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Barn- och
ungdomsnämnden / Bildningsnämnden. Nämnden är skyldig att omgående rätta felaktiga eller missvi-sande
uppgifter. Se mer info på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av uppgifter.
För frågor kontakta Barn- och ungdomsnämnden /Bildningsnämnden enligt följande: barnochungdomsnamnden@linkoping.se / bildningsnamnden@linkoping.se alt
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