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Läkemedel inom Elevhälsans Medicinska Insats (EMI) 

EMI är en verksamhet som omfattas av Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och hanterar 
läkemedel i skolan vars rutin grundar sig från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(HSLF-FS 2017:37), som innehåller bestämmelser och rekommendationer om hantering av 
läkemedel i hälso- och sjukvården. Hantering av läkemedel sköts av sjuksköterska som avses i 
11 kap. 4§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 
 
Enligt patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) förvaras, hanteras och i förekommande fall 
utdelas läkemedel på ett betryggande sätt. De läkemedel som finns tillgängliga är enligt 
skolläkares lista på Stenbockskolan i Boxholms kommun. Förvaring sker i låst skåp för de 
läkemedel som kan förvaras i rumstemperatur, låst kylskåp för de läkemedel som ska förvaras 
i kylskåpstemperatur, kontroll av temp görs veckovis av skolsköterska.  
 
Beställning görs via www.webbabes.apoteket.se Kontroll utförs två gånger per läsår av 
beställda varor samt levererade varor. Alla beställningar är spårbara.  
Ny EU- förordning med syfte att minska risken för förfalskade läkemedel i vårdkedjan från 9 
februari 2019. I allmänna villkor, apoteket.se, framgår att de endast kommer lämna ut 
avkodade läkemedel, det är inte möjligt att beställa något annat. Inget ytterligare avtal 
behöver tecknas.  
 
För att elever ska kunna erhålla smärtlindrande läkemedel, Paracetamol, då skolsköterska inte 
är på plats, finns de att tillgå under ansvar hos skolvärdinna. Kontrollista ifylls med generella 
direktiv. Listan lämnas till EMI när den är fylld. För att säkerställa att ingen får för mycket av 
läkemedel Paracetamol får max 1 g/dag lämnas ut och vid återkommande behov hos elev ska 
EMI kontaktas.  
 
Hantering av elevers läkemedel enligt egenvård, framgår i särskild rutin, se hantering av 
läkemedel i skolan.  
 
Kvalitetsgranskning, vårdgivaren ska som ett led i egenkontrollen enligt 5 kap.2§ 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete säkerställa att hanteringen av läkemedel i verksamheten 
regelbundet, enligt rutiner. Avvikelser rapporteras och presenteras i 
patientsäkerhetsberättelsen.  
 
Behörig att ordinera läkemedel har Gunilla Ivarsson, specialistsjuksköterska med 
förskrivningsrätt, Distriktssköterska. Samtliga ordinationer gällande vacciner görs av behörig 
skolsköterska, vid utdelningstillfället kan två skolsköterskor vara delaktiga men behörig 
skolsköterska står för ordinationen och dokumentationen. Vid ofullständigt vaccinerade elever 
kopplas skolläkare in för konsultation. 
I övrigt följs generell läkemedelslista som är utfärdad av skolläkare och som revideras årligen. 
I listan framgår läkemedelsnamn, läkemedelsform, styrka, dosering, maxdos. 
Administreringssätt, indikationer och kontraindikationer och antalet tillfällen som läkemedlet 
får ges utan att en läkare kontaktas.  
 
Samlad dokumentation finns i datajournal Prorenata, läkemedel.  
 

http://www.webbabes.apoteket.se/
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Vid bedömning av behov av andra läkemedel än vad skolan kan tillhandahålla, så tillämpas 
egenvård och vårdnadshavare rekommenderas att köpa receptfria preparat på apoteket 
alternativt söka sin vårdcentral för bedömning. 
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