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Motion nr 4 Förskrivningsrätt  
 
Gällande barnmorskans eventuella utökade förskrivningsrätt; 
Denna motion gäller yrkande om att barnmorskans förskrivningsrätt bör utökas och 
anpassas efter rådande verklighet. I en tid då det är brist på läkare och då en del 
läkemedel som tidigare varit receptfria receptbelagts har det blivit svårare för kvinnor att 
egenvårda sig. Vi barnmorskor är också självständigt verksamma, ibland på platser där 
det inte finns omedelbar tillgång till läkare och då vi ibland tvingas skriva pappersrecept 
och lämna i handen till kvinnan. Vi barnmorskor har kunskap och kompetens att ge 
egenvårdsråd och våra distriktssköterskekollegor har i sin förskrivningsrätt möjlighet att 
förskriva preparat som vi barnmorskor inte kan förskriva ( Östradiol, Östriol). Detta är 
inte rimligt för vår yrkeskår.  
En utökning av förskrivningsrätten skulle förutom att vara gynnsam för kvinnan och 
avlasta läkare inte minst främja barnmorskans professionella utveckling och lyfta fram 
att vi inte enbart arbetar som förlösande barnmorskor. 
Jag yrkar;  

-          Att barnmorskor får förskriva lokalt verkande östrogen i alla beredningsformer, 
dvs tablett (Vagifem), vagitorier och kräm ( Ovesterin) samt ring (Oestring) 

-          Att barnmorskor får förskriva hormonfritt alternativ (Replens) för torra slemhinnor 
till kvinnor som av medicinska skäl inte får använda östrogen.  

-          Att barnmorskor får förskriva mensförskjutningstabletter (Primolut-Nor) till friska 
kvinnor som inte har annan hormonell antikonception. 

-          Att barnmorskor får förskriva lokal- ( Pevaryl/Canesten) och systemisk 
behandling (Flukonazol) mot svampinfektion till friska kvinnor. 

 Jennie Arvidsson,  Bankeryd, Jönköpings barnmorskeförening 

 

Förbundsstyrelsen  

Motionen yrkar att legitimerade barnmorskor i Sverige ska ha en utökad förskrivningsrätt av 
läkemedel. Styrelsen tolkar motionen som att man önskar få förskrivningsrätt av läkemedel för: 

x Östrogen med fokus på urogenitala symtom på grund av östrogenbrist. 

x Östrogenfria alternativ (Replens)till lokal behandling av urogenitala symtom med 

östrogen. 

x Gestagen preparat (Primolut-Nor) vid önskan om mens förskjutning till friska kvinnor 

som inte har annan hormonell antikonception. 

x Lokal och peroral vid behandling av genital candida såsom Ekonazol (Pevaryl), 

Klotrimazol(Canesten) samt Fluconazol (Diflucan) till friska kvinnor. 

Styrelsen yrkar att; 

Motionen bifalles 
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