
Til Kunnskapsdepartementet 

Att: Bente Thori-Aamot 

Oslo 29.09.2011 

Innspill til ”Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og 
skolefritidsordning” 
 
 
FUB mener at de foreslåtte rutinene er et godt verktøy for foreldrene og barnehagene. 
Rutiner har lenge vært etterspurt og vi er glad for at det nå foreligger et forslag. Forslaget 
virker godt gjennomarbeidet og vi tror de vil være et formålstjenelig og praktisk verktøy for 
foresatte og barnehage. Vi mener det er spesielt betryggende at partene har utarbeidet 
dokumentene i fellesskap for barnehage- og skole- sektoren og helsesektoren. FUB har 
gjennomgått forslaget til rutinene og skjemaer. Med dette gir vi våre innspill til at rutinene blir 
håndterbare og klare: 
 
 

1 ”Rutiner for medisinering av barn i barnehage/skole/SFO” 
Innspil 1 

Fase 3 – Opplæring 
Hva 
Det er viktig med god opplæring. Av og til kan det være problematisk for barnet å ta imot 
medisinene. Det er foreldrene som kjenner barnet best og som kan finne gode og akseptable 
måter å få barnet til å ta imot medisinene. Det er legen som i henhold til rutinene har 
ansvaret for opplæringen. FUB mener at legen også må bistå foreldrene slik at de kan 
håndtere medisineringen på en måte som barnet er fortrolig med. Foreldrene må være 
trygge på medisineringen av barnet før de selv skal lære opp barnehagepersonalet.  
 
FUB foreslår at det tas inn en formulering i rutinene om at legen bistår foresatte i å håndtere 
medisineringen slik at barnet er fortrolig med medisineringen før foresatte gir barnehagen 
opplæring. 
 
 

1 ”Rutiner for medisinering av barn i barnehage/skole/SFO” 
Innspill 2 

 Fase 2 – Håndtering av legemidler i barnehage/skolen/SFO knyttet til det enkelte barn 
og eleven 
FUB mener at det for barn med særskilt omfattende medisinering eller for barn med spesielle 
behov, må rutinene inneholde særskilte tiltaksplaner for akuttsituasjoner. I en slik tiltaksperm 
bør stå kort om diagnose og typisk/atypisk opptreden som kan fremkomme uavhengig av 
den konkrete medisineringen. Informasjonen bør være lett å finne/forstå.  
 
Denne informasjonen må være tilgjengelig for hele personalet, også de som ikke medisinerer 
barnet til daglig. Ambulansepersonell/lege må finne viktig informasjon i rett tid, spesielt ved 
ukjente diagnoser kan det ha betydning for akutthjelp.  
 
FUB foreslår at det i den foreslåtte samlepermen til barnet utarbeides et skriv med en 
kontrastfarge, for eksempel rød, der den nevnte informasjonen beskrives. 



 
 

1 ”Rutiner for medisinering av barn i barnehage/skole/SFO” 
Innspill 3 

Fase 4 – Oppbevaring og medisinering:  
Utdyping 
I tilfeller der barnet flere ganger om dagen - varig eller for en kortere periode - skal 
medisineres, vil det ikke være praktisk mulig at apotekene doserer enhetene. Holdbarhet på 
enkelte medikamenter vil i så tilfelle føre til at foreldrene må på apoteket for å få blandet 
medisin hver annen dag. FUB mener at foreldre til barn med særskilt omfattende 
medisinering har kompetanse til å måle opp, blande og dosere medikamenter selv og bør ha 
anledning til dette så lenge det for personalet i barnehagen kommer ferdig dosert. 
 
FUB foreslår at det tas inn en formulering om at dersom legemiddelet ikke kan fylles i 
doseringseske, bør medisinen fortrinnsvis leveres ferdig oppmålt fra apotek. Foreldre kan 
også levere legemiddelet ferdig dosert i målebeger, opptrukket i sprøyte eller liknende.  
 
 

”Avtale om medisinering av barn i barnehage, skole og SFO” 
Innspill 4 

FUB mener at det bør være mulighet å inngå avtalen for en tidsavgrenset periode.  
 
Det er to grunner til at vi foreslår det: 
- Medisineringen kan være nødvendig i forbindelse med behandling av en kortere 

sykdomsperiode 
- En tidsavgrenset avtale forenkler oppfølgingen for foresatt og barnehagen.  

FUB foreslår at det føyes til et eget punkt for at avtalen gjelder for en tidsavgrenset periode 
 
 

Det bør videre være likelydende benevnelse på skjemaene som følger med rutinene. Det er 
kun et av de foreslåtte skjemaene som har benevnelsen ”Skjema for”, dette er Skjema for 
utlevering av medisiner fra barnehage/ skole/ SFO til barnet.  

Innspill 5 

Alternativt kan skjemaene benevnes med boksaver, for eksempel: 
Skjema a) ”Avtale om medisinering av barn i barnehage, skole og SFO” samt en 
opplysning om antall skjemaer (for eksempel skjema a-d) 
 
FUB foreslår at rutiner, avtale og skjema endres i samsvar med innspillene.  
 
Vi ønsker lykke til i arbeidet med å ferdigstille rutinene og ser fram til at rutinene kan benyttes 
av barnehager og skoler! 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Foreldreutvalget for barnehager 
 
Hege Oftedal       Åse-Berit Hoffart 
FUB-medlem       rådgiver    
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