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HØRING - UTVIDET REKVIRERINGSRETT FOR HELSESØSTRE OG JORDMØDRE

Vi viser til tilsendt høringsnotat med forslag om å utvide rekvireringsretten til helsesøstre og
jordmødre.

Høringsnotatet var oppe til politisk behandling i Stavanger formannskap 27.11.14, sak 273/14.
Stavanger formannskap gjorde følgende vedtak:

Høringsuttalelse

Høringsforslaget omhandler utvidet rett for helsesøstre og jordmødre til å rekvirere alle typer
prevensjonsmidler for alle kvinner over 16 år. I høringsnotatet beskrives at «lett tilgjengelig
prevensjon for kvinner er et viktig virkemiddel i å forebygge uønsket svangerskap og abort». En
utvidelse av rekvireringsretten på prevensjon for helsesøstre og jordmødre vil således være et ledd i
å nå dette målet, fordi det gir kvinner over 16 år flere arenaer for prevensjonskonsultasjon i tillegg
til legen.

Stavanger kommune ser positivt på en utvidelse av rekvisjonsretten. Det er likevel viktig å påpeke
nødvendigheten av gode systemer for overføring av informasjon om medisinsk behandling og
rekvirerte legemidler fra helsesøster og jordmødre til fastlegene, med bakgrunn i at fastlegene skal
ivareta det helhetlige helsetilbud til befolkningen.

Innsetting av spiral krever opplæring og volum for å opprettholde tilstrekkelig kompetanse. En
eventuell forskriftsendring må omfatte krav om volum og frekvens, i tillegg til nødvendig
opplæring, for å sikre at tjenesten er medisinsk forsvarlig.

En eventuell forskriftsendring må videre sikre grundig skolering i farmakologi. Angjeldende
helsepersonell må ha god kunnskap om risikofaktorer, forholdsregler og alvorlige bivirkninger.

For å styrke tilgjengeligheten foreslår Stavanger kommune å oppheve egenandelen ved
prevensjonskonsultasjon hos fastlegen fra fylt 16 år, dvs, gjøre tjenesten gratis.
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