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Høringssvar – Utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre, forslag til endring i 
forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek 
 
Sør-Trøndelag legeforening ser ikke at det er gode argumenter for å utvide rekvireringsretten 
til jordmødre og helsesøstre. 
 
En utvidet rekvireringsrett til helsesøstre og jormødre vil stykke opp 
primærhelsetjenesten 
Fastlegetjenesten er ment som en helhetlig og kontinuerlig tjeneste til befolkningen gjennom 
hele livet og for alle helsemessige forhold, fysisk og psykisk. Fastlegene har en oversikt over 
helsetilstanden til den enkelt og til familien som er meget nyttig i vurderingen. 
 
Økonomiske forskjeller i helsetilbudene 
Vi kan ikke se at det er noen grunn til at prevensjon til unge jenter  skal være en særtjeneste. 
Vi ser heller ingen grunn til at det skal være gratis å få prevensjon hos helsesøstre og 
jordmødre, mens det skal koste ungdommen å få samme tjeneste hos fastlegen.  
 
Tilgjengelighet 
Det argumenteres med at utvidet rekvireringsrett til helsesøstre og jordmødre vil øke 
tilgjengeligheten til prevensjon. Vi mener det motsatte er tilfellet. Mens helsesøstre og 
jordmødre har begrenset kontortid, har fastlegekontoret åpent alle uker i året, uten ferie, minst 
7,5 timer hver dag. Timebestilling er enkelt via SMS, telefon eller oppmøte. 
 
Faglig risikovurdering, kunnskap og erfaring 
Å rekvirere prevensjon krever kunnskap om prevensjonsmidler og en innsikt i pasientens 
helhetlige helsetilstand. Dette er fastlegen i langt bedre stand til å ivareta enn helsesøstre og 
jordmødre. Fastlegen vil f.eks. bedre kunne vurdere eventuelle kontraindikasjoner ved migrene 
med aura, diabetes, hjerte-/karsykdom, psykiske lidelser, interaksjoner og andre familiære 
disposisjoner. 
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