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Høring av utkast til endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende
arbeid i helsestasjons-  og skolehelsetjenesten.

Det er meget bra at en nå vil lovregulere legemiddelhåndteringen i barnehager, skoler og SFO.
Dette har vært savnet.

Ski kommune har lang erfaring med legemiddelhåndtering i barnehager, skoler og avlastningsbolig.
Vi vil derfor komme med en del kommentarer til utkastet til endring i forskrift om kommunenes
helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Kommentarene
bygger på erfaringen vi har i Ski kommune

I Ski kommune har en meget godt virkende systemer for håndtering av legemidler i barnehager,
skoler, SFO og avlastningsboliger. Dette har vært i funksjon siden 2002.
Det er klare rutiner hva som skal gjøres. Det er kontrakt som underskrives, av foreldre og
barnehage, skole, SFO og avlastningsbolig. Denne kontrakten avklarer ansvarsforholdene. Det er
skjemaer og prosedyrer som sikrer en forsvarlig legemiddelhåndtering.

Det er uhyre viktig at slike prosedyrer/retningslinjer lages av en enkelt person som har tilstrekkelig
myndighet. I Ski kommune er dette Kommunelege I. Kommunelege I/Kommuneoverlege
/Bydelsoverlege (heretter skrevet som Kommunelege I) vil kunne sørge for felles
gjennomarbeidede prosedyrer i alle skoler, i barnehager og i avlastningsboliger. Et diffust
"helsestasjons- og skolehelsetjenesten" er ikke godt nok. Det er for mange involvert. Det blir lett
"mange kokker og mye søl". Skolelegene er vanligvis fastleger som er blitt beordret til tjenesten, og
som sitter med liten kunnskap og erfaring når det gjelder prosedyrer. Skolehelsetjenesten kan
imidlertid følge opp at prosedyrene/retningslinjene laget av Kommunelege I blir fulgt. Men selve
utformingen av prosedyrene/retningslinjene bør som sagt kun en person ha ansvaret for.

Punkter for at dette ansvaret for utforming av prosedyrene/retningslinjene bør ligge hos
Kommunelege I:

• Kommunelege I er vant til å lage prosedyrer i forskjellige sammenheng.
• Kommunelege I er den i kommunen som sitter med ansvaret for legemiddelhåndtering for

øvrig.
• Om det er helsepersonell som skal gi legemiddelet, som f. eks insulin, vil det alltid være

Kommunelege i som ordner dette praktisk. Det vil være hjemmetjenesten som da vil bli
koblet inn, og ikke helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

• Det er Kommunelege I som gir andre retningslinjer/prosedyrer for skoler og barnehager,
som f. eks handtering av smittsomme sykdommer.
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• Kommunelege I har en myndighet som ingen andre instanser innen helsetjenesten i
kommunen har. Dette vil gi større gjennomslagskraft for innføringen av
prosedyrene/retningslinjene.

• En får et visst inntrykk av høringsuttalelsen at det er skolen og barnehagen selv som har
ansvaret for prosedyrene/retningslinjene for legemiddelhåndteringen. De trenger hjelp av
en kyndig medisinsk person. Det er naturlig at dette er Kommunelege I.

I meget små kommuner hvor Kommunelege I kun har en liten deltidsstilling, kan Kommunelege
eventuelt delegere oppgaven til en av helsesøstrene. Andre veien blir det vanskelig. Om
Kommunelege I ser at tingene ikke fungerer når skolehelsetjenesten/helsestasjonen har ansvaret,
kan kommunelege I vanskelig trå inn og ta over det hele. I store kommuner vil det ikke nytte med
skolehelsetjenesten og helsestasjonen sitter med ansvaret slik det står i forslaget. Det blir som
ovenfor nevnt for mange involvert.

Som nevnt har Ski kommune også retningslinjer for avlastningsboliger. Også her gjelder samme
rutiner som for skoler, SFO og barnehager. Det er prinsipielt foreldrene som har ansvaret, og
delegerer ansvaret for utlevering av legemidler til personalet. Når en nå skal lovfeste
legemiddelhåndteringen i skoler og barnehager, ville det være rimelig å ta med også
avlastningsboligene. Ski kommunes måte å gjøre det på har vært diskutert med Ass. Fylkeslege
Kongelstad, Akerhus, og Ski kommune har fått skriftlig aksept på å gjøre det slik vi har gjort det.
Systemet fungerer bra.

Hovedprinsippet vi har brukt i Ski kommune, er i tråd med hva som brukes i en rekke andre
kommuner. Legemiddelhåndteringen er en delegering fra foreldre til personale. Hovedansvaret
ligger hos foreldrene. Endringen i forskriften er for vag. Det burde stå klarere hovedpunktene i d
retningslinjene som skal følges.

For Ski kommune

Bjørg Bjotveit
Kommunelege


