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Høring-Utkast til endring i forskrift om kommunenes helsefremmende  og forebyggende 
arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
 
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår følgende om forsvarlig legemiddelhåndtering i 
barnehage/skole/skolefritidsordning: .. ny §2-4 i forskrift om kommunens helsefremmende og 
forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten: 
  

§ 2-4: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til at det etableres rutiner for 
legemiddelhåndtering i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.” 

 
Høringen gjelder legemiddelhåndtering i barnehage/skole/SFO for barn som ikke har rett til 
nødvendig helsehjelp, og det er foresatte som har ansvaret for at barnet tar medisinen. 
 
Departementet påpeker at ansvarsforholdene ikke er avklarte, men at det uavhengig av 
ansvarsforholdene vil være behov for konkrete rutiner og samarbeidsordninger. Dernest vurderer 
departementet som naturlig at helsestasjons- og skolehelsetjenesten har en rolle i dette, når 
behovene tilsier det.  
 
Trondheim kommune har selv erfaring med at det deles ut medisiner ved skoler/barnehager fra 
andre personer enn foresatte, og at manglende regelverk gjør dette til en ”gråsone” i forhold til 
offentlig ansvar for oppgaven.  
 
I påvente av regelverk fra sentralt hold, har Trondheim kommune funnet det nødvendig å utarbeide 
egne retningslinjer. Dette for å sikre at barn/ungdom som trenger medisiner i skoletiden/barnehagen 
får riktige medisiner til rett tid og på riktig måte. Foresatte skal være trygge på at skole/barnehage 
ivaretar medisinhåndteringen forsvarlig, og at personalet som deler ut medisiner har tilstrekkelig 
kunnskap.  
 
I arbeidet med kommunens retningslinjer og rutiner på dette området deltok rådmannen og 
helsetjenesten ved kommunelege/legemiddelkommite, bedriftshelsetjeneste og leder for 
helsestasjonsvirksomhet. En vurderte at oppbevaring og utdeling av medisiner til barn som trenger 
det mens de er i barnehage/skole/SFO, er knyttet til behandling ut fra medisinske behov hos det 
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enkelte barn. De aktuelle parter for å avklare ansvar og oppgaver, ble da de som var nærmest rundt 
barnet og deres ledere.  
 
Siden 2001 har enhetene fulgt ”Veileder for skoler, barnehager og avlastningsboliger i Trondheim 
kommune om oppbevaring og utlevering av medisiner.” Foresatte gis i tillegg informasjon ved 
brosjyre/nettsider. Det brukes egne skjema for avtaler mellom foresatte og enheten. Ansvaret for å 
inngå avtaler om utlevering av medisin, og for å etablere skriftlige rutiner på egen enhet, er lagt til 
enhetsleder på den enkelte barnehage/skole. Hvis det er i tvil om forsvarlighet, samrår enhetsleder 
seg med helsepersonell.  
 
Vurdering 
 
Trondheim kommunes retningslinjer oppleves å tjene hensikten. Trondheim kommune mener det 
ikke er behov for ny paragraf som foreslått i høringsnotatet. Det vurderes nødvendig og 
hensiktsmessig at kommune(over)legen har rolle som pådriver for forsvarlig legemiddelhåndtering i 
kommunen. Etter Trondheim kommunes vurdering har ikke helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
den nødvendige systemkompetanse for å inneha en slik pådriverrolle da helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten bare har en rådgiver og/eller utførerrolle i den kommunale organisasjonen. 
 
 
Oppsummering 
 

1. Trondheim kommune mener det ikke er behov for ny paragraf som foreslått i høringsnotatet. 
2. Trondheim kommune mener at pådriveransvar for forsvarlig legemiddelhåndtering 

ligger/bør ligge til kommunelegens rolle. 
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