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HØRING - UTVIDET REKVIRERINGSRETT FOR HELSESØSTRE OG 

JORDMØDRE - FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM REKVIRERING OG 

UTLEVERING AV LEGEMIDLER FRA APOTEK 

 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 15.09.2014, og avgir med dette administrativ 

uttalelse i saken: 

 

Det er Oslo kommunes vurdering at forslaget om en utvidelse av rekvireringsretten for 

helsesøstre og jordmødre er godt begrunnet og noe vi kan slutte oss til. For Oslo kommune er 

dette spørsmålet nært knyttet til arbeidet med å forebygge uønskede svangerskap. Å forebygge 

uønskede svangerskap er alltid den beste abortforebyggingen. Familieplanlegging som 

vektlegger rådgiving, oppfølging og et bredt tilbud av trygge og effektive prevensjonsmidler, 

tillater kvinner eller par å kontrollere sine reproduktive liv og hjelpe dem til å bestemme når og 

hvor ofte de vil ha barn.   

 

Oslo kommune prioriterer tiltak som forebygger uønskede svangerskap, og har nylig avgitt en 

handlingsplan knyttet til dette. 

 

Helsestasjon for ungdom er etablert i alle bydeler for ungdom fra 13 år til 23/24 år. 

Helsestasjon for ungdom gir således tilbud til den viktigste målgruppen når det gjelder 

uønskede svangerskap. Forebygging av uønskede svangerskap er en viktig del av 

folkehelsearbeidet og det forebyggende arbeidet i kommunen. Oslo kommune vil styrke 

arbeidet for å forebygge uønskede svangerskap og har derfor iverksatt blant annet forsøk med 

begrenset tilbud om gratis prevensjon i en bydel. Bydel Grünerløkka skal, gjennom et 

forsøksprosjekt, gi tilbud om gratis hormonell prevensjon til unge mellom 19 og 24 år.  

 

Helsesøstre erfarer at de blir mye brukt av elevene på skolene. I tillegg til psykisk helse, er 

seksuell helse og spørsmål om seksualitet den vanligste grunnen til at ungdom oppsøker 

skolehelsetjenesten. I tillegg til fastleger og helsestasjon er Sex og samfunn – senter for ung 

seksualitet og Studenthelsetjenesten viktige tjenester for unge som ønsker prevensjon og 

veiledning.  
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Det legges til grunn at totalt 32 – 64 nye helsesøsterårsverk og ca. 10 - 11 jordmorårsverk vil 

være nødvendige for å dekke den økte etterspørselen. Tallene bygger på beregninger om antall 

kvinner som vil benytte tilbudet. Oslo kommunes andel av de totalt kostnadene anslås til ca. 3,5 

mill  (ca. 12 % av totalen). Det forutsettes at at endringen samtidig vil frigjøre ca. 42 – 75 

fastlegeårsverk.på landsbasis.  

 

Det er mulig at fastlegene vil få mer tid til andre oppgaver, men det innebærer ingen besparelse 

for kommunen. Kommunen dekker ikke fastlegenes «lønn» bare deres driftstilskudd, og det er 

dessuten lite som tyder på at antall årsverk vil bli redusert.  Når det gjelder årlige samlede 

besparelser så gis en oversikt for stat og kommune totalt, men det fremgår ikke av oversikten 

hvilke besparelser som er knyttet til staten og hvilke som er knyttet til kommunene. Vi har 

forståelse for at de samfunnsøkonomiske besparelsene totalt er betydelige, men vi ser også at 

endringene medfører kostnader for kommunen. Disse fremkommer ikke i saken, og det er 

uklart om de er regnet med i det totale regnestykket.  

 

Forslaget om at helsesøster og jordmor i helsestasjon skal kunne rekvirere alle typer 

prevensjonsmidler innebærer at helsestasjonene får utvidet sine oppgaver og brukergrupper. 

Oslo kommune ser at det å gi helsesøstre og jordmødre i helsestasjon utvidet kompetanse til all 

prevensjonsrekvirering vil kunne påvirke arbeidssituasjonen for helsepersonell i denne 

tjenesten.Oslo kommune forutsetter at helsestasjonenes andre basisoppgaver ikke skal 

nedprioriteres. Dersom forslaget skal gjennomføres, forutsettes det at kostnadene dekkes 

gjennom økte statlige overføringer.   

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Endre Sandvik 

kommunaldirektør 

Åse Snåre 

helsesjef 

  

  

 

Godkjent og ekspedert elektronisk 

 

 

 


