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SVAR - HØRING - UTVIDET REKVIRERINGSRETT FOR HELSESØSTRE OG
JORDMØDRE, FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM REKVIRERING
OG UTLEVERING AV LEGEMIDLER FRA APOTEK. - HØRINGSFRIST 15.12.14

Helsestasjon for ungdom og Sosialmedisinsk senter i Tromsø ser positivt på forslaget om utvidet

rett for helsesøstre og jordmødre til å rekvirere alle typer prevensjonsmidler til alle kvinner over

16 år, uavhengig av tjenestested.

Vi mener det kan være et viktig bidrag i det abortforebyggende arbeidet rettet mot unge voksne,

der aborttallene fortsatt er høye. Denne aldersgruppen har stor mobilitet og mange har ikke

fastlege i bostedskommunen.

Helsestasjoner for ungdom og Studenthelsestasjoner har de fleste steder en kjernebemanning av

helsesøstre og jordmødre, samt lege tilknyttet tjenestene 1. Det er gratis lavterskeltilbud med lett

tilgjengelighet. De benyttes i stor grad av ungdom og unge voksne for prevensjonsveiledning og

foreskrivning av prevensjon.

Både tilgjengelighet og økonomi kan ha betydning for bruk av prevensjon og hvilke helsetilbud

som oppsøkes. Flere helsestasjoner for ungdom har utvidet aldersgrensen til 23 år og enkelte

steder til 25 år. Med en utvidet rekvireringsrett, vil helsesøstre og jordmødre kunne imøtekomme

etterspørsel for hormonell prevensjon hos unge voksne, også hos de som ikke er studenter eller

har fastlege tilgjengelig.

Det kan bidra til å sikre kontinuitet i bruk av hormonell prevensjon fra ungdom til unge voksne og

gi en lettere tilgjengelighet til langtidsvirkende prevensjonsmetoder, noe som kan være et viktig

bidrag for å redusere aborttallene i aldersgruppen 20 —24 år. Dette understøttes av en studie om

lett tilgjengelig hormonell prevensjon gjennomført av SINTEF i 2008-2009 2.

htt )s://www.nsf.no/Content/254457/NASJONALT%20kom )etansesenter%20%20Presenta
sjon%20(2).pdf
2 htt )://www.sintef.no/u )load/Samfunn/A14751-Gratis%20 )ille. -)df
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Erfaringsmessig fases bruken av lavterskeltilbud ut etter hvert som ungdom og unge voksne er

ferdig med studier og etablerer seg, men for enkelte kan layterskeltilbud være et viktig bidrag for

å sikre god seksuell helse også inn i voksenlivet.

Eler.ehelsesøstre og jordmødre jobber med utsatte grupper m2d spesielle behov, for eksempel

rus, psykisk utvik!ingshemming og i ungdomsinsti.,Jsjone:-. En utvidet foreskrivnings-rett for

helsesøstre oc; jordmødre kw bidra til å sikre lett tilgj2ngelighet til prevensjon for utsatte

grupper, noe som igjen kan være et viktig bidrag i det abortforebyggende arbeidet.
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