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       NETTVERK FOR LEDERE OG RÅDGIVERE I VELFERDS-, HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE 
 
 
         Skien 25. november 2007 
 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
 
 
          
 
HØRING: FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM KOMMUNENES 
HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID I HELSESTASJONS- OG 
SKOLEHELSETJENESTE. 
 
Norsk Helse- og Sosiallederlag (NHSL) viser til høringsbrev datert 08.10.07 vedr. forslag til 
endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten. 
 
NHSL er en landsdekkende interesseorganisasjon og nettverk for ledere og andre 
nøkkelpersoner som arbeider med velferds-, helse- og omsorgssaker i kommunene. 
Gjennom de kunnskaper og erfaringer våre medlemmer har, ønsker vi å bidra i den helse- og 
sosialpolitiske debatt. NHSL er ikke en fagorganisasjon og er partpolitisk nøytral. 
 
 
Forslaget til endring i forskriftens § 2-4: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal 
bidra til at det etableres rutiner for legemiddelhåndtering i barnehager, skoler og 
skolefritidsordninger. 
 
NHSL er positive til at forskriften endres på dette punktet og endringen bekrefter en praksis 
som allerede er iverksatt i flere av landets kommuner. Forskriftsendringen innebærer at 
personell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til at det etableres rutiner for 
legemiddelhåndteringen når den skal finne sted i barnehagen, skolen eller 
skolefritidsordningen. Rutinene kan blant annet innebære at det etableres god 
kommunikasjon og samarbeid mellom barnets foreldre og de pedagogiske institusjonene, 
samt gi råd og veiledning knyttet til selve legemiddelhåndteringen. Rutinene vil også 
innebære råd og veiledning knyttet til trygg oppbevaring av legemidler, observasjon av evt 
bivirkninger og dokumentasjonsrutiner for utdeling.  
 
 
NHSL støtter synet på at helsestasjons- og skolehelsetjenesten er sentrale i det kommunale 
forebyggende arbeidet og vil som veiledere og rådgivere være  nøkkelpersoner i denne 
sammenheng og vil kunne bidra til å kvalitetssikre forholdene rundt legemiddelhåndteringen. 
Samtidig mener NHSL det er en viktig presisering at ansvar for og initiativ til at et samarbeid 
med helsestasjons- og skolehelsetjenesten blir iverksatt, hviler på den enkelte barnehage, 
skole eller skolefritidsordning. 
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Hva slags personell som skal bistå barnet med legemiddelhåndteringen, vil måtte vurderes i 
hvert enkelt tilfelle og i henhold til ansvarsforholdene. I de tilfelle legemiddelhåndteringen 
krever assistanse fra helsepersonell, må dette avklares i de rutiner som etableres og sees i 
sammenheng med barnets rett til nødvendig helsehjelp. I slike tilfeller vil kommunens 
hjemmesykepleietjeneste være aktuelt å trekke inn.  
 
NHSL støttet behovet for at det jobbes videre med å få et tydeligere regelverk når det gjelder 
ansvaret for barns legemiddelhåndtering i pedagogiske institusjoner.  
 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser 
NHSL støtter synet på at endringen i forskriften ikke vil innebære økte utgifter eller 
administrative konsekvenser av betydning for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Å bidra 
til at det etableres gode rutiner for legemiddelhåndtering i skoler, barnehager og 
skolefritidsordninger vil inngå som en del av tjenestens ordinære arbeid med 
rådgivning/veiledning.  
 
 
Konklusjon/oppsummering 
NHSL støtter den forslåtte endringen i forskrift om kommunenes helsefremmende og 
forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, knyttet til § 2-4: 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til at det etableres rutiner for 
legemiddelhåndtering i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. 
 
NHSL er av den oppfatning at den foreslåtte endringen vil bidra til å kvalitetssikre arbeidet 
knyttet til  barn som har behov for bistand til å få tatt nødvendige legemidler mens de 
oppholder seg i skole, barnehage eller skolefritidsordning. 
 
NHSL støtter videre  behovet for at det jobbes med å få en tydeligere forankring i regelverket 
når det gjelder ansvaret for barns legemiddelhåndtering i pedagogiske institusjoner.  
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Birgit Sannes 
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