
Rutiner fot medisinering av barn i barnehagen og elever i
skolen og på skolefritidsordningen (SF0)
Banieta beste
Det følger av barnekonvensjonen at alle handlinger som berører barn, enten de foretas av
offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller
lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn Videre følger det av
konvensjonen at barnet har rett til åsi sin mening i alt som vedrØrer det og barnets memnger
skal tillegges vekt.

Ved utarbeideise av rutiner for legen2iddelhåndterjng av barn i barnehage og elever i
skole/SPO må barnets beste ivaretas Barnet/eleven bør så langt det er mulig delta i

diskusjoner knyttet til legemiddelhåndtering i barnehage/skoieJSF!.

Ansvarslinjer
Det, er i utgangspunictet foreldrene i ‘kraft av foreldreansvaret eller andre foresatte som har
omsorgsansvaret som må sørge for at barnet får legenudler på rett måte og til rett tidi samsvar
med behandlende legesrekvirering. Behandlende lege har ansvar for åtilråforsvarlig
legemiddelbehandling til barnet. Dersom legen vurderer at foreldrene/foresatte er i stand til å
håndtere legemidlene, vil de få resept og nødvendig informasjon om legenudlet I slike
tilfeller er det ikke nØdvendig at helsepersonell bistår barnet med håndtenng av legemidlet
Dersom foreldrene/foresatte kan håndtere legemidlet til barnet selv, vil deti pnnsippet
innebære at også andre kan yte denne hjelpen under forutsetning av 4 de får den samme
informasjonen og opplæringen som forëldrene/fotesatte.

.Barnehagen
Legemiddelhåndtering er ikke rçgulert, i barnehageloven og,det kan ikke av barnehageloven
utledes ansvar for barnehagen til å bistå med legeniiddelhåndtenng Dersom et barn har behov
for legemidler i barnehagen og legemiddelhåndtenngen etter legens forsvarlighetsvurdenng
ikke krever helsefaglig kompetanse, må foreldrene/foresatte i. hvert enkelt tilfelle avtale med
barnehagen om, og på hvilke vilkår, barnehagen kan bista Eventuell legermddelhånckermgi
barnehagen må derfor bygge på en konkret avtale mellom forëldrene/foresatte og barnehagen.

Skole/SPO
Det fremlcoinmer ikke av verken opplænngsloven eller privatskoleloven at skolen/SIV har en
plikt til å bistå elever med medisinering i skole- eller SFOtiden. Det er likevel innfortolket et
ansvar i opplænngsloven for kommunen og fylkeskommunen til å sørge for at eleven mottar
hjelp til legemiddelhåndtenng den tiden barnet oppholder seg i offentlig skole og
skolefntidsordnmg Tilsvarende ansvar er mnfortolket i pnvatskoleloven for styret ved private
§koler. Det er imidlertid ikkeétablert en juridisk klageadgang for foresatte/elev.

Ansatte i skolë og i skolefritidsordning
Det er ikke lovfestet en plikt for ansatte i skolen og på skolefritidsordmngen å bistå med
legerniddelhåndtenng Generelt kan man ikke innfortolke dette i de alminnelige
arbeidsphktene til en skoleansatt uten ytterligere holdepunkter Det er ingenting i veien for at
ansattekan påta seg slike oppgaver dersom dette vurderes å være forsvarlig Det oppfordres til
å finne praktiske forsvarlige løsninger som gjør at barnet på best mulig måte kan få den
bistanden.som er nødvendig i løpet av en skoledag.

Dersom ansatte ikke vil påta seg å bista barna/elevene må kommunen finne en annen lØsmng,
slik atbarnet får den hjelpen det ttenger.
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Fastlegen og skolehelsetjenesten
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ha rutmer for samarbeid med fasilegene og med
spesialisthelsetjenesten Helsestasjons- og skolehelsetjenesten bistår barnehage/skole/SPO
med generelle nitmer og råd. Når det skal utarbeides konkrete rutmer/avtaler knyttet til det
enkelte barn, er det fastlege eller annen behandlende lege (spesiahsthelsetjenesten) som bistår
Ved behov skal legen utarbeide skriftlig veiledning, og beny te tolk for å sikre at
informasjonen blir forstått.

Individuell plan
Personer med behov for langvange og koordinerte helse- og omsorgstjenester har rett til å fa
utarbeidet en individuell plan Formålet med utarbeidelsen av en individuell plan er å bidra til
at barnet får et helhetlig og keordinert tjenestetilbud som er tilpasset mdividuefle behov og
mål Dersom et barn med individuell plan har behov for hjelp til å håndtere legemidler i

barnehage- og skoletiden, bØr et opplegg for legeiniddelhåndtering inngå i planen.

Rutiner for legemiddelhåndtering
Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har sammen utgitt Rundsknv I-
5/2008 Håndtering av legemidler i barnehage, skole og skolefritidsordnæng Rundskrivet
beskriver ulike praktiske og rettslige sider ved handtermgen av legeimdler i barnehage, skole
og skolefiitidsordning (SF0).

Departementene har også i fellesskap utarbeidet forslag til nasjonale rutiner for håndtering av
legeimdler i barnehage og skoleISFO Målet med arbeidet har vært å komme frem til rutmer
for hvordan legenuddelhåndtering 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 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 medismoversikt, skjema for utlevermg av
medisiner fra barnehagelskole/SFO til barnet/eleven og skjema for mottak av medisnier fra
foresatte til barnehage/skole/SFO (vedlegg) Det understrekes at utarbeidede rutmer og
skjemaer er veiledende forslag, og at den enkelte barnehageeter og skoleeier står fntt til å
benytte andre rutmer/skjema Forslag til rutmer og skjemaer vil samtidig sikre at nødvendige
rutiner sl&iftllggjøres,. og at legemiddelhåndtering dokumenteres. Helse- og
omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet oppfördrer til at disse rutinene benyttes.

Rotinen er inndelt i fem faser:
1. Inforere om behovet for hjelp til legemiddelhåndtering i barnehagelskole/SFO
2 Håndtenng av legemidler i barnehagen/skolen/SFO knyttet til det enkelte barnet og eleven
3. Opplæring
4. Oppbevaring og medisinering
5. Oppf~lging

Vedlegg:
Rutine for medisinering av barn i barnehage og elever i skole/SFO
Avtale om medisinering av barn i barnehage og skole/SFO
Skjema — Medisinoversikt
Skjema - Utlevering av medisiner fra barnehage til barnet og fra skole/SFO til eleven
Skjema - Mottak av medisiner fra foresatte til barnehage og slçole/SFO
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R.utiner for medisinering av barn i barnehage/skoleISFO

l~qse1- Informereom behovet forhjelp til legemiddelhåndteringi barnehage/skoleISFO
Hvem Hva Utdyping
ForeÉattelbarnet/el Orienterer barnehagen v/styrer eller skolen v/rektor om behovet for
even medisinering.

Fastlegel kekvirerer legemiddel (resept) og vurderer om barnet ellerfàresatte eristand til
behandlende lege å mestre legemiddelbruken selv Fastlegelbehandlende lege skal utføre sitt arbeide i

Orienterer foresatte/barnet/eleven om at de må kontakte bamehagen eller samsvar med de krav til faglig forsvarhghet og
skolenISFO vedrørende behovet for medisinering. Legen må gi nødvendig omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra legens
veiledmng, herunder om hvordan forhold ved sykdommen og mulige kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for
bivirkninger som Ltenger særskilt oppfølging skal håndteres. Ved behoy skal øvrig.
legen utarbeide skriftlig veiledning, og benytte tolk for å sikre at informasjonen
blir forstått.
Barnehagen etterspØr relevaute helseopplysninger i forbindelse med opptak Barnehagen skal oppforclre foresatte om å opplyse om

Barn«hagen Barnehagen utformer og sender ut egnet informasjonsmatenell til foresatte der forhold ved barnets helse som de Ønsker at personalet skal
de gjøres :bppmerksom på vilctigheten av å informere barnehagen om barnets ta særskilt hensyn til.
helsetistand!medisineringsbehov. Spørsmål om barnas helsetilstand
ihkorporeres som et fast.punkt i samtaler med foresatte.

Skolen! I forbmdelse med inumelding til skolestart og SF0 bør det informeres om at Skolen skal oppfordre foresatte til elever om å opplyse
skoleeer/SFO foresatte med barn med behov formedisinering må ta kontakt med skolen!SFO om forhold ved barnets helse som de ønsker at persoirnlét

(dette bør fremgå av innmeldingsskjemaet). skal ta særskilt hensyn til...

Helsestasjons- og Skal bidra til at kommunen har oversikt over helsetilstanden og de faktorer som
•skolehehetjenesten kan virke inn på helsen til barn og ungdom som går til kontroll i hèlsestasjonen.

Skal ha rutiner for samarbeid med fastlegene og med spesialisthelsetjenesten
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F’ase2 — Håndtering av legemidler i barnehagenlskolenlSFO knyttet til det enkelte barnet oa eleven
Hvem Hva Utdyping
Foresaue/eleven — Det utarbeides skriftlig avtale om medisinenng i harnehagen eller i skolen/SFO Avtalen bør inneholde bi a
barnelutgen eller mellom foresatte (eldre elever) og barnehageniskolen/SFO. • Hvem det gjelder
skoleniSFO • Hvem som i praksis skal déie ut medisin

Foresatte (eldre elever) sørger for at opplysningerpåmedisinoversikten er • Hvordan legemidler skal gis

korrekt. Ved behov ber foresàtte/eleven om oversikt for medisinering fra • Hvilken kompetanse ansvaret forutsetter
behandlende lege, som kan leveres i kopi til barnehage/skoie/SFO. Det • Hvem som er opplæringsansvarlig
utarbeides en egen veiledning for håndtering av situasjoner som kan oppstå • Dosering og tidspunkt/tklsperiode for
knyttet til sykdom eller bivirkninger og som kan kreveoppfølgrng fra skolens medisinering (medisinoversilct)
side. Hvis nødvendig kan opplysningene i medisinoversikten kvalitetssikres av • Oppbevaring (må oppbevares i henhold til
fastlege/behandlende lege. palcningens anvisninger i m&lisinomtalen og på

Legemidler må oppbevares forsvarlig, og bør låses inn. ogoppbevares adskilt , medisinske tilstatid, som
for hvert enkelt barn . . . er relevant for legemiddelhåndteringen
Foresatteleleven opplyser om eventuelle endnngeri medisinenngen, og i~- .~

nødvendige oppdateringer gjøres i avtalen,, herunder en vurdering av behovet I ~‘~ (li aytaien
for utarbeidelse av ny oversikt for medisineringen.
Foresatte/eleven opplyser om det er behov for særlig oppf~lgning i forbindelse Det er viktig at foresatte/elev samtykker til den

. med sykdomstiltanden/medisineringen (observasjon el.). infonnasjonsutvekslrng som.den. enkelte avtalen legger
. opp til. Personvemet må ivaretas..

Barnehagen har en samleperm for hvert barn med relevante skjemaer,
kontaktopplysninger osv, hvor avtalen og de ulike skjemaene ligger. Skolen
sørgerfor at avtalen og de ulike skjernaene ligger i elevens mappe.

Fastlegel Bistår foresatte ved behov og på de foresattes/elevens initiativ ved utarbéidelse Fastlegen gjør en vurdering av om.gjennomføringen ?v
behandlende lege av den enkelte avtale om legemiddelhåndtering De foresatte kontakter Lege mecltsinenngen kan gjøres forsvarlig Legen må forsikre

dersom de trenger hjelp i forbindelse med avtalen. sëg om at foresatte/eleven mottar og forstår dçn
informasjon som gis.

Helsestasjons. og Bistår med å utarbeide rutiner for legemiddelhåndtering generelt Helsestasjons- Styrerlrektor sørger for å kontakte
skolehelsetjenesten og skolehelsetjenesten har plikt til å bistå i dette arbeidet dersom de forespøffes helsestasjonen/skolehelsetjenesten for å sikre at de

~ generelle rutinene er forsvarilge
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Fase 3— Opplæring
Hvem Hv4 Utdyping
Fastlegel Lege gir eleven og foresatte den nødvendige informasjonen om den Legen gir eleven og foresatte opplysninger om bi a
beliandlende lege praktiske gjennomføringen av medisinenngen Ved behov benyttes tolk • navn på medisinen(e)

og hele eller délër av inforniasjonen fra legen gis skriftlig. • dosering
. • lidspunkt(er) for medisinering

• varighèt av rnedisin.eringen
~ • hvordan legemiddelet skal gis

• innføring i medisinens virkninger og et bivirkninger
• håndtering av forhold ved sykdomstilstandeniaktuelle

bivirkninger som kan kreve særskilt oppfølging Disse
opplysningene innarbeides i den individuelle avtale som
inngås i fase 2.

Foresatte/eleven Foresatte/eleven viderefomudler informasjon om medisinenng til Der avtale om medisinenng er inngått, sørger styrer eller rektor
Barnehagen eller barnehagen eller skolenlSFO Foresatte/eleven kan kontakte for at de personene som har samtykket til å bistå med
skoleiLISFO fastlege/bëhancllenrje lege for å sikre en kvalitativt tilfredsstillende medisinering får opplæring.

opplæring av personalet om medisineringen av det~ enkelte barn.
Barnehageeier eller skolenISFO må sørge for at ansattesom skal bistå~
med medisinenng får opplæring, og at opplærmgen oppdateres!gjentas

Helsestasjons. og Barnehagen eller skolen kan henvende seg til helsestasjons- og Skolehelsetjenesten kan delta i opplæringen dersom
skoleJielsetjenesten skolehelsetjenesten ved behov for generelle avklaringer i forhold til helsetjenesten tilbyr en generell opplæring av skolens personale

medisinering. Dersom opplæring er knyttet til en konkret elev, kreves det
samtykke fra foresatte for at skolehelsetjenesten skal kunne delta
i opplæringen.
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Fase 4— Oppbevarhig og medisinering
Hvem Hva Utdypiùg
Foresatte/eleven Leverer legemiddel til barnehagen eller skolen/SPO Foresatte/eleven har ansvar for å levere legemidlet på en måte

som gjør det egnet for utdeling av riktig legemiddel i riktig dose
og til riktig tidspunkt. Dette kan være i form av doseringseske
eller multidose, alternativt i originalemballasje med
bruksanvisning fra apoteket.
Foresatte/eleven har ansvaret for at doseringseske (eller

~ tilsvarende) som leveres innehplder riktig legemiddel og riktig
meügde. Doseringsesker skal være merket med barnets navn,

~ innhold, tidspunkt for utlevering og aktuelledatoer.

Barneliagen eller Barnehagenlskolen/SFO sørger for at medismene blir oppbevart i

skoleWSFO henhold til generelle rutiner/ev tilpasninger til disse som er gjort i
. individuell avtale. Legemidlene gis. i henhold til medisinoversikten og

individuell avtale. Ved uventede hendelser/komplikasjoner må
veiledning for disse følges og foresatte varsles.

Relevante skjemaer benyttes, herunder skjema for mottak av medisinet
fra foresatteleleven til barnehagelskolelSFO og skjema for
medisinoversikt og utLevering.

Foresatte må varsles om evt. uteglemte doser.

Alle legemidler som skal kasseres leveres til de:foresatteleleven.
Helsestasjons- og Kontaktes ved behov for generelle avkianuger av personalet som Spørsmål angående behandling av enkeltelever må ivaretas av

. skolehelsetjenesten medisinerer. fastlege/behandlende lege. Forutsatt samtykke fra
. foresatte/barnet kan helsestasjonen/skolehelsetjenesten kontaktes

i et konlcret tilfelle
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Fase .5— Oppfølging
Hvem. Elva Utdyping
Foresaue/ekven Foresatteleleven har ansvar for å holde løpende kontakt mccl lege og På bakgrann av ev endringer i medisinenng vurderes justennger

barnehage/sko]e/SFO samt for å viderefornudle informasjon om bi a av resultatet fra arbeidet fra foregående faser De individuelle
endringer i medisineringen eller i sykdomsbildet som er relevant for avtalene bør evalueresjevnlig
medisineringen.

Barnehagen eller Dersom det oppstår komplikasjoner/uventede hendelser som gjelder Representant for helsestasjons- og skolehelsetjenesten bidrar til å
skoleniSFO selve medismenngen eller barnets helsetilstand må gi generell informasjon som er nødvendig for å justere rutiner for

barnehagen)skolen/SFO sørge for å varsle foresatte Mulige symptomer knsehåndtenng/beredskap Bamehagen/skolen/SFO skal ha
og komplikasjoner/bivirkninger som kan oppstå fremkommer av avtalen nødvendig førstehjelpsutstyr Styrer/rektor har ansvaret for at

. ansatte er kjent med. hvor-ütstyret oppbevares og hvordan
Dersom foresatte ikke nås og det er behov for bistand fra medisinsk hold førstehjelp ytes.
for det enkelte barn, kontaktes fastlege/behandlende lege som gir den
hødvehdige rådgivning. Dersom veiledning for uventede hendelser/komplikasjoner er

. utarbeidet for det aktuelle barnet/eleven benyttes :defln~ Feil
Legevakten/Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (113) tilkalles rapporteres skriftlig til styrer/rektor og foresatte og skal følges
dersom alvoret i situasjonen tilsier dette. opp av styrer/rektor i henhold:til rutiner for internkontroll.

Skolel*lsetjenesten kan kontaktes i påvente av tilkalt medisinsk
assistanse.
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AVTALE OM MEDISINERING .V BARN I BARNERAGE, SKOLÉ OG SF0

Barnehage/skolefSFO:_______________________________________________

Avdeling/klasse:

Barnets navn:_________________________________ Født:________________

Adresse:__________________________________ Postnr.fSted:___________________

Avtalen er mellom barnehagefskolelSFO og elev/foresatte om.
- mechsineringi barnehage/skoleISFO
- innlevçring av medi~iner ~— oppbevaring av medisiner

Foresate (eldre elever) sørger for:
- å orientere barnéhagen v/styrer eller skolen v/rektor om behovet for medisinering
- å gi relevante opplysninger for medismenngen i forhold til barnets medisinske tilstand
- at opplysninger på medisinoversikten er korrekt, at opplysninger i medisinoversikten,

herunder opplysrnnger om navn på legemiddel, administrasjonsform, dosenng og tidspunkt
for medistnenng er korrekt, (medismoversikten er vedlegg til denne avtalen)

- å opplyse om det er behov for særlig oppfølgning i forbindelse med medisineringen
(observasjan él.)

- Leverer legennddel til barnehagen eller skolen/SPO (skjerna for mottak av medismer fra
fbresatteleleven til barnehagelskolelSFO benyttes)

- at doseringseske (eller tilsvarende) som leveres inneholder riktig legenuddel og riktig
mengde. Doseringsesker skal være merket med barnets navn, innhold, tidspunkt for
utlevering og aktuelle datoer

- å opplyse om eventuelle endringer i medisineringen

Barflehage/skole/SFOsørger for:
- at legemidler oppbevares forsvarlig (bør lases inn og oppbevares adskilt for hvert enkelt barn)
- å gi legemidlene i henhold til medisinöversikten og denne avtale
- å varsle foresatte om ev. uteglemte doser

å følge veiledning for uventede hendelser og varsle foresatte ved ev uventede hendelser
å benytte relevante skjemaer (krysset av i kolonnen ‘!skjemaer”)

- at styrerlrektor legger til rette for at ansatte som skal bistå med medisinenng får nødvendig
opplæring, og at opplænngen oppdateres/gjentas

- å kontakte fastlege/behandlende lege dersom det er behov for bistand fra helsepersonell
(Helsestasjon/skolehelsetjenesten kan eventuelt kontaktes dersom foresatte har samtykket til
dette).

- å kontakte legevalcten/akuumedisrnsk keinmumkasjonssentral (113) tilkalles dersom alvoret i

sitùasjonen tilsier dette.
-~ at aytalen ogde ulike skjemaene ligger i barnets mappe
- at personvernet ivaretas

Navn på persoùer som bistår barnetieleveu med medisinerhig:
i
2
3
4
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Medisinsk rnswnd (relévant info om sykdomstilstand, ev symptomer):

Kompetanse/opplæring:
Hvilken kompetanse er nødvendig for personalet som skal inedisinere:

Hvem gir opplæring til personalet:

Uventede hendelser:
Dersom det oppstar komplikasjoner / uventede hendelser hva enten det gjelder selve medisinenngen
eller barnets helsetilstand må barnehagen/skolen/SFO sørge for å varsle fortsatte. Feil rapporteres
skriftlig til styrer/rektor og forëldre/foresatte. Dette følges opp. av styrer/rektor.

Type anfall:
(Allergisk reaksjon/anafylaktisk sjokklAstma anfall/Diabetes (følrng)insuhnsjokk)IEpileptisk
anfall/Annet).

Hvis barnet får anfall som nevnt over kan det gi. følgende wslaglvise seg ved følgende symptomer:.

Ved anfall ~Øres følgende:

Ved anfall/reaksjon bruker barnet følgende medisiner:

Ba±net kan også hjelpes ved å:

SAMTYKKEERICLÆRING:
For at barnehage)skoleISFO skal kunne bø om bistand fra helsestasjon/skolehelsetieneste må foresatte
samtykke. Gis slikt samtykke?

JA NEI (sett ring rundt svaret)

SK.JEMA:
FØlgende skjema er vedlagt denne avtalen:
Skjema formedisinoversikt: JA NEI (sett.ring rundt svaret)
Mottak av medisiner fra foresatte til barnehage/skoIelSFO: JA NEI (sett ring rundt svaret)
Skjeina for utleveting av medisiner fra
barnehage/skolefSFO til barnet/eleven: JA NEI (sett ring rundt svaret)

Sted/dato:

Foresatte Styrer/rektöt
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SKJEMA ËOR MEbISINOVERSWT

Barnets navn:_____________________ Født:.

Barnehage/skole:.

Avdeling/klasse:_

Navnpå medisin Tidsperiode flose Styrkecg Opplysninger.llvordan skal
som skal gis: (til/fra) form’ medisinen gis:

Medisinsk tilstand (relevant info om sykdomstilstand, cv symptomer):

Köntaktopplysninger for foresatte:

Foresatt 1::
Navn:

tf~ arbeid:________________________

Tif. privat:

Fqresatt 2:
•Navn:_

Tif. arbeiä:

Tif. privat:

Medishiens virkninger og cv. bivirkninger (se individuell avtale for nætmere veiledning):

Eventuelt andre opplysninger:

Lage, navn:

Sist éppdatert. Dato/sign foresatte:.

‘Form betyr her om det er tablett, depottablett, inhalasjon mv.



SKJEMA FOR MOTTAK AV MEDISINER FRA FORESATTFJELEV TIL
BARNEIIÅGE!SKOLE/SFO

Ansvarlig for å motta medisitiØr ved enheten:_____________________________________

Barnehage/skole/SPO:___________________________________________________

Avdelingfldasse:

Barnets navn:_____________________________________ Født:___________________

Adresse:__________________________________PostnrfSted:____________________

Foresatte/éleven har ansvar for å levere legemidlet på en måte sbm gjør det egnet for utdeling
av riktig legemiddeli riktig dose og til riktig tidspunkt Dette kan være i form av
doseringseske eller multidose, alternativt i onginalemballasje med bniksanvisnnig fra
apoteket.

Foresattelelëven har ansvaret for at doseringseske (eller tilsvarende) som leveres inneholder
riktig legemiddel og riktig mengde Doseringsesker skal være merket med barnets navn,
innhold, tidspunkt for utleveiing og aktuelle datoer.

Alle legemidler som skal kasseres leveres dl de foresattelelevem

Mottatt, Mengde Kvittering Mottatt, Mengde Kvittering
dato. dato



SKJEMA FOR UTLEVER1NG AV MEDJS~ER FRA BARNEHAGE/SKOLE/S1?O
TIL .BARNET/ELÉVEN

Barnehage/skok/SFO:

Avdelihg/klasse:

Barnet/elevens navn:_____________________________________
FØdt:__________________

Adresse:____________________________________ Postnr./Sted:_____________________

Dato! Utlevett zùedi~iù, mengdetÉt~rrke Axnnerkning. Signatur
klokkeslett


