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HØRING AV UTKAST TIL ENDRING I FORSKRIFT OM KOMMUNENES
HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID I HELSESTASJONS-
OG SKOLEHELSETJENESTEN
Høringsuttalelse fra Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)

FUG stiller seg positiv til at forskriften endres og blir gjort gjeldende for barnehage, offentlig og
privat grunnskole og SFO.

Håndtering av legemidler i skole og SFO har vært en utfordring for foreldre og skole å få til på
en tilfredsstillende og trygg måte. FUG ser det som viktig og positivt at forskriften om
kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
får en ny § 2-4, slik at rutiner for legemiddelhåndtering blir utarbeidet, og at den enkelte
kommune avklarer hvem som skal assistere barnet/ungdommen med legemiddelhåndteringen.

Det er viktig at det legges til rette for god kommunikasjon og tett samarbeid mellom barnets
foreldre, barnehagen, skolen og SFO når det gjelder rutinene vedrørende legemiddel-
håndteringen.

I høringen presiseres det at:  Samtykke til legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO for
det enkelte barn må gis av foreldrene. FUG er  enig i dette,  men mener at opplæringsansvaret
for legemiddelhåndteringen må tillegges kommunehelsetjenesten. Foreldre må ikke  pålegges
dette.

Legemiddelhåndtering i skole og SFO må være en del av helsesøsters arbeid på de skolene der
det er helsesøster til stede. Vi ser dessverre at helsesøstertjenesten på enkelte skoler er
begrenset til noen få timer i uken, noe som vil gjøre det vanskelig for helsesøster å assistere
elevene når de har behov for det. En undersøkelse Dagbladet gjorde sommeren 2007 viser at
antall elever den enkelte helsesøster har ansvar for, er høyt:
Bergen  kommune: 770
Ålesund kommune: 1185
Tromsø kommune: 874
Trondheim kommune: 995
Stavanger kommune:
Barneskoletrinnet: 1200
Ungdomskoletrinnet: 900
Kristiansand kommune: 818
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FUG mener skole,  elever og foreldre vil være tjent med en utvidelse av helsesøstertjenesten,
både i forhold til denne saken og for å kunne være en del av skolens daglige arbeid for å
fremme psykisk og fysisk helse,  fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge
sykdommer og skade.

FUG er uenig i at den foreslåtte endringen ikke vil føre til økte utgifter for kommunene.  For å få
til en tilfredsstillende ordning for elever og foreldre,  må helsesøsterdekningen økes.

FUG ser positivt på at departementene vil starte arbeid med tanke på å hjemle ansvaret for
legemiddelhåndteringen.

Med hilsen

Loveleen  Rihel Brenna
Leder i FUG
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