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SVAR - UTKAST TIL ENDRING I FORSKRIFT OM KOMMUNENS
HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID I HELSESTASJONS-
OG SKOLEHELSETJENESTEN-  HØRING

Stjørdal kommune har fått denne forskriftsendringen til uttalelse. Helsetjenesten gis her et ansvar
for å etablere rutiner når barn medisineres i skoler, barnehager og SFO.
Stjørdal kommune ser positivt på denne forskriftsendringen.

Vi i vår kommune har for flere år siden innført rutiner for håndtering av medisiner i barnehager
og skoler, i form av et omfattende skjemasett som vedlegges. Vi gjorde dette fordi vi opplevde at
særlig barnehagene men til dels også skolene hadde påtatt seg et stort ansvar her, til dels uten
opplæring. Skjemaene er ment å etablere klare rutiner for hva som er foreldres ansvar, og hva
som er skole og barnehage sitt ansvar. Skjemaene har vi laget utfra skjemaer som Trondheim
kommune hadde utarbeidet.
Når helsestasjonen og skolehelsetjenesten nå får et forskriftsfestet ansvar her er det også
vesentlig at det er klart hva helsetjenesten har ansvar for og hva skole/ barnehage/SFO har ansvar
for.

Skoler og barnehager hos oss sier at skjemasettet stort sett er i bruk. Etter vår erfaring er
hovedproblemet som vi ikke har løst, knyttet til oppbevaring av medisinene. Medisiner
oppbevares i praksis ofte i arkivskap. Skolens/barnehagens ansatte har rimeligvis lite oversikt
over innholdstoffer, hva som kan være giftig/ skadelig/livsnødvendig etc. Et ekstra problem
gjelder oppbevaring av medisin til øyeblikkelig hjelp-bruk, som stesolid til rectalt bruk ved
kramper, eller adrenalin til injeksjon. Dette skal oppbevares innelåst og forsvarlig, samtidig som
det skal være raskt tilgjengelig.
Skolen/barnehagen kan nok også oppleve at foreldre ikke mestrer sin del av arbeidet med
medisinene og ansatte blir usikre på hvordan de skal håndtere akkurat det.
Legemiddelloven som høringsbrevet henviser til tror vi er lite kjent.

Høringsbrevet drøfter så vidt vi kan se ikke hvem som har ansvar for opplæring  av pedagogisk
personell. Er det også helsestasjonen/ skolehelsetjenesten, eller er det noen ganger en del av
foreldreansvaret? Vi tenker her på f eks setting av insulin.

Moderne medikamenthåndtering skjer etter hvert ikke gjennom tablettpakker og dosett, men via
multidosepakninger. Høringsbrevet drøfter ikke om det er et aktuelt hjelpemiddel og i tilfelle
hvem som skal betale for dette.
Stjørdal kommune mener det er fornuftig at helsestasjon og skolehelsetjeneste får ansvar for å
bidra til å etablere rutiner.
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En evt veileder på området bør rette seg mot både helsepersonell og pedagogisk personell og
være praktisk rettet. Den bør inneholde forslag til nødvendige skjema. Den bør avklare tydelig
hva som er foreldres rolle, skole/ barnehage sin rolle og helsepersonell sin rolle. Oppbevaring av
medikamenter og kassasjon bør omtales. Skolens/barnehagens ansvar når de merker at foreldre
ikke følger opp sin del av ansvaret må omtales.

Med hilsen

Kjell Fosse
Rådmann

Vedlegg:  Skjemasettet vi bruker i Stjørdal kommune
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Kommuneoverlege
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