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Høring - Utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre 
 

Vi viser til høringsnotatet med forslag om utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre. 
Høringsuttalelsen var oppe til politisk behandling i Hovedutvalg for helse- og sosiale tjenester, 
19.11.2014 og i Formannskapet, 26.11.2014 med følgende vedtak: 
Sakens kap. 3 oversendes Helse- og omsorgsdepartementet som kommunens høringsuttalelse. 
 
Høringsuttalelse  

Høringsnotatet fra departementet har vært til uttalelse hos helsesøstrene og jordmødrene i 
kommunen. Tilbakemeldingene er at dette er et godt gjennomarbeidet dokument og faggruppene 
støtter innholdet.  
 
Skedsmo kommune støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om utvidet forskrivningsrett for 
helsesøstre og jordmødre. Med dette får brukeren en helhetlig tilbud uavhengig om de velger å gå til 
helsesøster, jordmor eller fastlegen. Helsesøstre og jordmødre har i årene siden 2002, da begrenset 
rekvisisjons rett ble gitt, bevist at dette er en oppgave de er kompetente til å ivareta. Helsesøstre og 
jordmødre har gjennom sin utdanning, faglige oppdatering og rutiner for faglig forsvarlig praksis den 
kompetansen som skal til for å kunne gjennomføre god forskrivningspraksis.  
 
Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten er et skreddersydd primærhelsetjenestetilbud til 
ungdom, som er et gratis lavterskeltilbud uten timeavtale. Skedsmo kommune mener at dette er en 
arena som vil stå sentralt i å oppnå hensikten bak en utvidet forskrivningsrett.  
 
Høgskolen i Oslo og Akershus ligger i Skedsmo kommune, og helsetjenestetilbudet ved helsestasjon 
for ungdom gir tilbud til mange studenter fra HiOA. Mange av disse studentene har ikke fastlege i 
nærheten. Helsestasjon for ungdom har åpent flere dager i uken og gir mulighet for tilgang til 
prevensjon.  
 
Flere av elevene ved de videregående skoler lokalisert i Skedsmo kommune, er over 20 år og 
helsesøstrene blir oppsøkt for fornyelse av resept. Disse må i dag henvises enten til fastlege eller til 
lege på helsestasjon for ungdom. Lege ved helsestasjon for ungdom er kun tilgjengelig mandager fra 
kl. 16-19. Dette medfører økt risiko for at de ikke får ordnet seg ny resept innen de går tom for piller. 
En slik konsekvens er uheldig gitt den økte risiko for uønsket graviditet, og at det er størst økning i 
aborttallene for de mellom 20-24 år. Det er en stor helsegevinst at kvinner har tilgang til sikker 
kontinuerlig prevensjonsbruk.  
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Ungdommer bruker Helsestasjon for ungdom mye. Dette fordi det både er et gratis og lett tilgjengelig 
tilbud. Det er stadig flere brukere over 20 år. Helsesøstrene ved helsestasjon for ungdom bør kunne 
gi prevensjon til også denne aldersgruppen. Noen ungdommer kan oppleve at det er vanskelig å få 
time hos fastlegen. Kvinnene trenger heller ikke bytte behandler og kan fortsette på prevensjonen 
uten pause etter fylte 20 år. Aborttallene har vist seg å være synkende til gruppen hvor helsesøstre 
har rekvireringsrett i dag.  
 
Minoritetsjenter kan synes det er enklere å komme til helsesøster eller jordmor for å snakke om 
prevensjon og få prevensjon, i stedet for å bruke fastlegen som de ofte deler med familien sin.  
 
Kommunen er positiv til utvidet forskrivningsrett for helsesøstre og jordmødre. Terskelen for å 
oppsøke helsesøster og jordmor er lavere enn til fastlegen. Det er positivt med økt tilgjengelighet hos 
flere yrkesgrupper, som kan gi riktig og god informasjon og veiledning. Med god opplæring, vil 
helsesøster og jordmødre ivareta dette like godt som legen. Forslaget vil kunne gi norske kvinner et 
helhetlig helsetjenestetilbud og kunne bidra til lavere aborttall for alle aldersgrupper. En annen positiv 
effekt er at fastlegen får frigjort oppgaver til andre pasienter. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Ragnhild Ottestad 
avdelingssjef 
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