
O APOTEK1

Att:
Helse- og omsorgsdepartementet
v/ ekspedisjonssjef Jon-Olav Asps
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Vår ref: Dato:
/GE 30.11.2007

Høring av utkast til endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og
forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjeneste ,  ny § 2-4

Apokjeden er ikke inkludert i listen over høringsinstanser. Ut fra den erfaring
tilsynsavdelingen i Apokjeden har fra farmasøytisk tilsyn og samarbeide med ulike
kommunale virksomheter, samt barnevernsetaten i Oslo, ønsker vi å kommentere de
nye forskriftspunktene.

I utgangspunktet ser vi meget positivt på at det forskriftsfestes at det skal etableres
rutiner for legemiddelhåndtering i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Det må
være en sentral målsetting at man sikrer barn korrekt legemiddelbehandling også når
barna selv eller barnets foresatte ikke kan forestå denne. Når virksomheter påtar seg
ansvar for å delta i legemiddelhåndtering er det viktig med klare ansvarsforhold og
rutiner som sikrer legemiddelbehandlingen, samt nødvendig opplæring av personer
uten helsefaglig bakgrunn som skal delta i dette arbeidet.

De fleste kommuner i Norge har avtaler om farmasøytisk tilsyn til de ulike kommunale
virksomheter som sykehjem, hjemmetjenester, vernede boliger, legevakt,
helsestasjoner etc.
( virksomheter som håndterer legemidler). Slike avtaler inngås i hovedsak i dag ved
anbudsutlysninger - ofte kombinert med leveranser av legemidler. Det vil således ofte
være de lokale apotekene som også forestår tilsynstjenesten. For Apotek 1 ( den
største apotekkjeden i Norge) er det også bygget opp en sentral tilsynsenhet ved
hovedkontoret på Skårer. Denne enheten bistår de lokale tilsynsfarmasøytene og
utfører også tilsynsoppgaver i Oslo.
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Tilsynsvirksomheten omfatter også bistand til utarbeidelse av prosedyrer/retningslinjer
for legemiddelhåndtering og opplæring av personale som ikke har formell kompetanse
til å delta i legemiddelhåndtering.
Farmasøytene som utfører slikt arbeide har således omfattende erfaring både med
rutineutvikling og opplæring. Det ville derfor være hensiktsmessig å utnytte denne
ressursen også innen barnehage og skoleverket.

Forslag til endringer
Vi vil foreslå at det i merknadene tas inn at det kan være hensiktsmessig å trekke inn
annen relevant kompetanse, som tilsynsfarmasøyter, som har bred erfaring innen
legemiddelhåndtering og opplæring innen ulike kommunale virksomheter. Det kan her
vises til kommunale avtaler om farmasøytisk tilsyn.

Med hilsen

Griethe Eide
Leer tilsynsavdelingen
Apokjeden AS

Johan Baklund
Direktør
Divisjon Storkunde
Apokjeden AS
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