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HØRINGSNOTAT –Utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre.  
Forslag til endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. 
   
 

Studentsamskipnaden i Hedmark har mottatt brev av 15.09.2014 – Høring ang utvidet 
rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre.  
Forslag til endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. 
  
Studentsamskipnaden i Hedmark har siden 2010 arbeidet med å utvikle en 
Studenthelsetjeneste for studenter ved Høgskolen i Hedmark etter ønske fra og med midler 
fra Fylkesmannen i Hedmark, med utgangspunkt i ”Handlingsplan for bedre seksuell helse.” 
  
Høgskolen i Hedmark har  sine Campus  i 4 vertskommuner. Studentsamskipnaden vurderte 
at Studenthelsetilbud med fokus på seksuell helse for studentene ville være best ivaretatt i 
et nært samarbeid med vertskommunene. 
Etter innledende samtaler ble det inngått avtaler med de 4 vertskommunene. De tok på seg 
oppgaven å gi tilbud om seksuell helse relaterte spørsmål til studenter, forutsatt 
prosjektmidler. 
Høsten 2011 var tilbudet etablert og siden har studentene ved Høgskolen i Hedmark hatt lav 
terskel og lett tilgjengelig kontakt med helsestasjonen i vertskommunen.  
 
Etter forsøk med tilstedeværelse på Campus er nå all kontakt med helsesøster koblet til lokal 
helsestasjon. Helsesøstrene gjennomførte anamnese/veiledning men studentene måtte 
uansett oppsøke helsestasjonen i etterkant for å få resept fra lege når nødvendig. Siden 
høsten 2012 har alle vertskommunene åpnet for at studenter opp til 25 år kan få oppfølging i 
fht seksuell helse på Helsestasjon for ungdom /unge voksne forutsatt prosjektmidler fra 
Fylkesmannen. 
 
Studenter har tatt godt imot tilbudet og etterspørselen øker! I all hovedsak gjelder 
henvendelsene prevensjonsspørsmål og seksuelt overførte sykdommer (Klamydia). 
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FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT: 
 
Studentsamskipnaden har gjennomgått høringsnotatet. Betydningen av lett tilgjengelig og 
lav terskel tjeneste i forhold til seksuell helse i aldersgruppen ”unge voksne” er godt 
dokumentert.  
 
Studenter er kjent med helsesøster fra ungdomstiden og opplever det som naturlig første 
valg å oppsøke helsesøster angående seksuelt relaterte spørsmål også i overgangen ung 
voksen. Som høringsnotatet påpeker er det spesielt viktig for å  forebygge  uønskete 
svangerskap og seksuelt overførbare sykdommer.   
 
Høringen peker på flere positive utfall ved å endre forskriften og åpne for en utvidet 
rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre. 
Den peker videre på gode erfaringer i andre land og frigjøring av verdifull fastlegetid.  
 
 

KONKLUSJON: 
For studenter i høyere utdanning er det av stor betydning å ha tilgang på lav terskel og lett 
tilgjengelighet prevensjon og for å teste seg / å få behandling av seksuelt overførte 
sykdommer. 
 
Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel (SHOT 2014)viser at studenter er 
en sårbar gruppe unge voksne. De sliter mer enn sine jevnaldrende som ikke er studenter på 
en rekke områder som skyldes en del studiespesifikke forhold (flytting, nye 
omgivelser/venner, prestasjonskrav med mer). Derfor vil det å sikre god tilgang på lav terskel 
helsetjeneste være et av mange tiltak som beskytter i forhold til psykisk sårbarhet og fysisk 
helse.  
 
Studentsamskipnaden i Hedmark støtter forslaget om å endre gjeldende forskrift og gi 
utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Hans Ødegård      Erna Bragadottir 
Adm. direktør      Avdelingsleder  
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