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Høringssvar: Utkast  av endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og
forebyggende arbeid i helsestasjons-  og skolehelsetjenesten

Vi viser til høringsbrev av 4. oktober 2007 med utkast til endring i forskrift om kommunens
helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge
med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de
forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Verken i barnehagelovgivningen, opplæringslovgivningen eller helselovgivningen finnes det
eksplisitte bestemmelser som forankrer ansvaret for å sørge for barnets legemiddelhåndtering
den tiden barnet er i barnehage, skole eller SFO. Et overordnet ansvar for kommunen kan
ikke innfortolkes i barnehageloven, ifølge høringsnotatet. Det kan imidlertid innfortolkes i
opplæringsloven et ansvar for kommunen å sørge for at barnet mottar hjelp til legemiddel-
håndtering den tid barnet oppholder seg i grunnskolen og SFO. Tilsvarende ansvar kan
innfortolkes i privatskoleloven for styret ved private grunnskoler, jf høringsnotatet.

Høringsnotatet fremmer forslag om at helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal kunne bidra
til at det etableres rutiner for legemiddelhåndtering når denne skal finne sted i barnehagen,
skolen eller SFO. Det foreslås derfor en ny paragraf om dette; § 2-4 i forskrift om
kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Barneombudet støtter forslaget om helsestasjons- og skolehelsetjenestens deltagelse i
utarbeidelsen av disse rutinene og dermed også forslaget til ny paragraf. Barneombudet deler
Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) vurdering om at det er naturlig at helsestasjons- og
skolehelsetjenesten har en rolle her. Vi har likevel noen anmerkninger til dette:

Under punkt 5 i høringsnotatet heter at den foreslåtte forskriftsendringen i seg selv ikke vil
bidra til økte utgifter av betydning for kommunen. Barneombudet vil i den sammenheng
påpeke at helsestasjons- og skolehelsetjenesten i mange kommuner har svært begrensede
ressurser. Hvor omfattende det vil være å etablere rutiner for legemiddelhåndtering vil
sannsynligvis variere fra sak til sak, men for mange steder med en allerede presset tjeneste,
vil dette bli enda en oppgave i porteføljen, uten at tjenesten tilføres ekstra ressurser.
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Dette bekymrer Barneombudet. Vi får tilbakemeldinger om at særlig skolehelsetjenesten er så
godt som fraværende mange steder, spesielt i den videregående skolen. Skolehelsetjenesten
er et viktig lavterskeltilbud for barn og unge. Dette er et sted hvor de kan prate og få råd og
veiledning om prevensjon, psykisk helse, forhold i hjemmet og på skolen osv. Barneombudet
er derfor bekymret når helsestasjons- og skolehelsetjenesten pålegges ytterligere oppgaver
uten at tjenestene tilføres flere årsverk og mer tilgjengelige åpningstider. Selv om det er
rimelig å anta at barnets evne til å håndtere egne medisiner vil øke med alderen, vil dette
likevel avhenge av funksjonsevne og omfanget av sykdommen det medisineres for. Det er
derfor vanskelig å forutsi hvor omfattende rolle helsestasjons- og/eller skolehelsetjenesten vil
få i utarbeidelse av rutiner for legemiddelhåndtering når barnet går i videregående skole.

Barneombudet mener at hvis helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal klare å gjennomføre
de helsefremmende og forebyggende oppgaver den allerede er pålagt, inkludert rådgivning og
veiledning, samt å bidra til at det etableres rutiner for legemiddelhåndtering i barnehager,
skole og SFO, må tjenestene tilføres ressurser. Skal ikke dette bli en ekstrabelastning for
kommunebudsjette, må det tilføres statlige midler.

Barneombudet slutter seg for øvrig til Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskaps-
departementets initiativ om å sette i gang et arbeid for en tydeligere forankring av ansvaret
for barns legemiddelhåndtering i de pedagogiske institusjonene.

Med vennlig hilsen

Knut Haanes
nestleder
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