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Høring - Utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre, forslag til endring i
forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek
Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om utvidet
rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre. Helse- omsorgsdepartementet foreslår at retten
helsesøstre og jordmødre i helsestasjons- og skolehelsetjenesten har til å rekvirere
korttidsvirkende hormonelle prevensjonsmidler til kvinner i alderen 16-19 år, utvides til å
gjelde alle kvinner fra 16 år, uavhengig av tjenestested og for alle typer prevensjonsmidler.
Forslaget innebærer at helsesøstre og jordmødre med dokumentert kompetanse kan rekvirere
alle hormonelle prevensjonsmidler og administrere alle prevensjonsmetoder inkludert de
langstidvirkende reversible prevensjonsmidlene (LARC), dvs kobberspiral, hormonspiral og pstav, til alle kvinner fra 16 år. Rekvireringsretten knyttes til jordmødre og helsesøstres
profesjon som kvalifisert helsepersonell og ikke til tjenested.
Leger er forbeholdt retten til å rekvirere alle typer hormonell prevensjon til kvinner under 16 år
og vil som før kunne rekvirere hormonell prevensjon til kvinner i alle aldersgrupper.
Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet «er rekvireringsretten et ledd i et lett tilgjengelig
lavterskeltilbud til unge kvinner, som kan bidra til å styrke deres seksuelle rettigheter og øke
bruken av sikker prevensjon». Departementet hevder også det vil være stor kostnytteverdi
forbundet med at prevensjonskonsultasjoner til et betydelig antall kvinner i Norge kan
forskyves fra fastlegene til helsesøstre og jordmødre med god kompetanse.
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen
12. november 2014. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.
Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningen mener – Høringer
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