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Vil redusere tenåringsaborter2254

Legeforeningen mener man må se 
helhetlig på tiltak for å redusere antal-
let graviditeter og aborter blant ten-
åringer. Et eksempel er pris og til-
gjengelighet av kondomer.

Helse- og omsorgsdepartementet har i et 
rundskriv foreslått innføring av positivliste 
for trygderefusjon for hormonelle preven-
sjonsmidler til kvinner fra 16 til og med 
19 år (1). Hormonelle prevensjonsmidler 
til unge kvinner er ett av flere tiltak for 
å unngå tenåringsgraviditeter og aborter, 
mener Legeforeningen.

Sammenliknet med øvrige europeiske 
land har Norge et høyt antall tenårings-
aborter, selv om det har vært en viss reduk-
sjon de siste årene. Det er derfor nødvendig 
å rette særlig oppmerksomhet mot ten-
åringer. Gratis p-piller og reseptfri nødpre-
vensjon utgjør to sentrale tiltak.

Legeforeningen støtter innføringen av en 
positivliste, forutsatt at det åpnes for 
offentlig betaling av alternative hormonelle 
prevensjonsmidler i de spesielle tilfellene 
der faglige grunner tilsier dette. Det må utar-
beides alternative betalingsordninger for 
disse tilfellene, mener foreningen. Den fore-
slåtte forskriften er mer restriktiv enn 
dagens ordning når det gjelder hvilke pre-
vensjonsmidler og administrasjonsmåter 
som er tatt inn på positivlisten. Legefor-
eningen finner det imidlertid rimelig at det 
offentlige tar økonomiske og fordelingsmes-
sige hensyn i bruken av ressurser, med forut-
setning om at faglige hensyn blir ivaretatt.

Et egnet prevensjonsmiddel bør kunne 
dekkes gjennom en egen søknad fra lege der 

det kan dokumenteres at dette er faglig 
begrunnet. Foreningen anbefaler også en 
utvidelse av positivlisten slik at enkelte 
andre administrasjonsmåter og p-pillealter-
nativer med lavere doser og nye virkestoffer 
innlemmes.

Hormonelle prevensjonsmidler bør dess-
uten utstyres med et enkelt pakningsved-
legg som orienterer brukerne om at de bør 
kontakte lege dersom de opplever ubehag 
eller problemer ved bruk av medikamentet.

Høringsutkastet er i altfor stor grad 
preget av kostnadsvurderinger, og i for liten 
grad av øvrige medisinske hensyn og reelle 
behov, mener foreningen. Selv om de fleste 
kvinner vil ha god nytte av de veletablerte 
preparatene, vil det ikke gjelde alle. Det 
man kan spare på at bare de rimeligste pre-
vensjonsmidlene finnes på positivlisten kan 
man fort tape flere ganger ved lavere pre-
vensjonsbruk og derved kostnadene til et 
høyere antall abortinngrep – i tillegg til 
andre uheldige konsekvenser knyttet til 
abort. Dersom man av økonomiske grunner 
ikke finner å kunne gjøre de moderne pre-
vensjonsmidlene tilgjengelige, bør man 
vurdere andre økonomiske ordninger, for 
eksempel egenandel over visse definerte 
kostnader per år, mener Legeforeningen.

Les hele høringsuttalelsen: www.legefor-
eningen.no/index.gan?id=75295
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Veileder i psykisk helsearbeid2254

Det er positivt at det utarbeides en 
veileder til hjelp for de som arbeider 
innen psykisk helsevern i kommu-
nene, sier Legeforeningen.

Bakgrunnen er at Sosial- og helsedirektoratet 
høsten 2005 skal utgi en veileder i psykisk 
helsearbeid for voksne i kommunene som en 
del av oppfølgingen av Opptrappingsplanen 
for psykisk helse 1999–2008 (1). Veilederen 
som vil være rettet mot dem som jobber med 
psykisk helsearbeid i kommunene kan bidra 
til at brukerne får et bedre tjenestetilbud og et 
verdigere liv, mener Legeforeningen og 
påpeker at den også bør kunne brukes av 
andre fagfolk som jobber med mennesker 
med psykiske lidelser.

Hensikten med veilederen er å identifi-
sere og trekke opp verdigrunnlag og hoved-
linjer. Den tar mål av seg å beskrive hel-
heten i psykisk helsearbeid, og omfatter alle 

typer tiltak og tjenester til mennesker som 
har eller kan utvikle psykiske problemer og 
lidelser.

Sosial- og helsedirektoratet har som mål 
også å utarbeide en veileder for psykisk 
helsearbeid for barn og unge i kommunene. 
Legeforeningen mener det er uheldig at 
man skiller skarpt mellom psykisk helse-
vern for voksne og for barn og unge. Innen 
fagfeltet tilstrebes en tilnærming. Psykisk 
helsevern for barn og unge er særlig for-
sømt på kommunalt nivå, og det anbefales 
at det legges ekstra vekt på denne gruppen 
når fremtidige tilbud skal utformes.
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Legeforeningens prinsipp- 
og arbeidsprogram
Legeforeningens prinsipp- og arbeidspro-
gram for 2006–07 som ble vedtatt på 
landsstyremøtet i Bergen i mai, er nå til-
gjengelig på Legeforeningens Internett-
sider: www.legeforeningen.no/
index.gan?id=76115

Godkjente spesialister
Oversikten over godkjente spesialister på 
Legeforeningens Internett-sider er oppda-
tert per 28. juni. Du finner oversikten 
under menyvalget Utdanning og fagutvik-
ling – spesialistutdanning:
www.legeforeningen.no/
index.gan?id=57306

Årsmøter i yrkes- 
og fylkesavdelingene
Praktiserende spesialisters forening (PSL) 
26. august i Oslo.
Alment praktiserende lægers forening 
(Aplf) 26. august i Fredrikstad.
Telemark legeforening lørdag 27. august.
Akershus legeforening mandag 29. august 
i Legenes hus, Oslo.
Hordaland legeforening tirsdag 30. august 
i Legenes hus, Bergen.
Oslo legeforening tirsdag 30. august 
i Legenes hus, Oslo.

Revidert møteplan
Det er endringer i møteplanen for sentral-
styret. De resterende møtene for 2005 fin-
ner sted fredag 19. august, onsdag 14.– 
torsdag 15. september, mandag 3.– tors-
dag 6. oktober, torsdag 10. november og 
fredag 9. desember.


