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M OTTATT

Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har sammen utgitt
Rundskriv 1-5/2008 Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordning.
Rundskrivet beskriver ulike praktiske og rettslige sider ved håndteringen av legemidler i
barnehage, skole og skolefritidsordning (SF0). Det fremkommer i rundskrivet at
departementene ville jobbe videre med en eventuell fremtidig lovregulering.

Det er i første omgang bestemt at departementene i fellesskap skal utarbeide nasjonale
rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og SFO. Målet med arbeidet har vært
å komme frem til rutiner for hvordan legemiddelhåndtering praktisk kan foregå, herunder
hva avtalen mellom foresatte og barnehage/skole/SFO bør inneholde. Videre er det satt
opp hva foresatte, barnehage/skole/SFO og helsepersonell bør sørge for ved bruk av de
nasjonale rutinene. Departementene har også utarbeidet forslag til avtale som kan inngås
mellom foresatte og virksomheten. I tillegg er det utarbeidet tre skjema som kan benyttes.
Dette er skjema for medisinoversikt, skjema for utlevering av medisiner fra
barnehage/skole/SFO til barnet og skjema for mottak av medisiner fra foresatte til
barnehage/skole/SFO. Det understrekes at vedlagte rutiner og skjemaer er forslag til
rutiner/skjemaer. Den enkelte barnehageeier og skoleeier står fritt til å benytte andre
rutiner/skjemaer.

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet ber om innspil til rutinene
før disse sendes til barnehage-, skole- og helsesektoren. Vi ber særlig om innspill på om
dette er håndterbare og klare rutiner.

Departementene tar sikte på å få ferdigstilt rutinene i løpet av høsten 2011. Vi ber derfor
om innspil innen 30. september 2011.



Innspill sendes til Kunnskapsdepartementet enten per post eller e-post. Kontaktperson i
Kunnskapsdepartementet er Bente Thori-Aamot, baa@kd.dep.no tlf. 22 24 25 13.

Med hilsen

Maren Skaset (e.f.)
avdelingsdirektør

nstiah Ko sta (e.f.)
avdelingsdirektør

Side 2

Vedlegg:
Forslag til rutiner
Forslag til avtale
Forslag til skjema for medisinoversikt
Forslag til skjema for utlevering av medisiner fra barnehage/skole/SFO
Forslag til skjema for mottak av medisiner fra foresatte til barnehage/skole/SFO

Adresseliste:
Kommunenes arbeidsgiver-, interesse-, og medlemsorganisasjon (KS)
Utdanningsforbundet
Diabetesforbundet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Svein Charles Larsen, St. Olavs vei 144, 5063 Bergen
Private Barnehagers Landsforbund (PBL)
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
Foreldreutvalget for barnehager (FUB)
Privatskoleorganisasjonene
Den norske legeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo
Norsk Sykepleierforbund, Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo


