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Tilgang på gratis angrepille hos helsesykepleier
En uønsket graviditet tidlig i en kvinnes liv, kan ha langvarig konsekvenser i form av
redusert arbeidsevne, snevre studiealternativer og utgjør en vesentlig kostnad i det
norske samfunn. En uønsket graviditet kan stå i veien for en jentes utdanning og
være traumatiserende for hennes psykiske helse. Når uhellet først har skjedd skal
ikke en jente bli nødt til å betale over 300 kr, for å ta tilbake kontrollen over egen
fremtid. Vi kan ikke sette en prislapp på en jentes seksuelle sikkerhet. Det er særlig
et problem hos jenter fra lavinntektsfamilier hvor økonomi blir en hindring når det
kommer til å stoppe en uønsket graviditet. Mange jenter finner det vanskelig om ikke
umulig å snakke med foresatte om seksualitet, om disse jente da må be om penger til
en angrepille vil dette kunne føre til store konsekvenser. Derfor må vi som samfunn
stå ansvarlig for unge sårbare jenters sikkerhet.

En gratis angrepille vil kunne gjøre så mye, beskytte jenter psykiske og fysiske helse,
bevare jenters relasjoner med famille samtidig som det styrkes deres selvstendighet.
Angrepillen fungerer som nødprevensjon som hemmer befruktningen, og man har tre
ulike typer som fungerer best innen 12 timers bruk, men det kan også gå inntil 5
dager. Angrepillen kjøpes d.d på apotek for alle aldere, og enkelte butikk for personer
over 18 år. Dette er altså en redning, og en mulighet til å fortsette livet sitt som om
ingenting skjedde. I dag har jenter tilgang til gratis p-piller, vi kan få satt inn p-stav
uten å måtte betale noe, samtidig ser vi det også svært viktig å informere ungdom om
viktigheten om bruk av kondom, da dette er sikkert mot både graviditet og
kjønnssykdommer. Jenter under 16 år burde også kunne få tilbud om gratis
prevensjon. Allikevel er det slik at det noen ganger glipper og derfor mener vi at
helsesykepleier og helsestasjoner skal kunne gi ut angrepiller gratis til jenter som
trenger det.

Oslo Unge Høyre vil:
•

Gi helsesykepleier tillatelse til å kunne distribuere gratis angrepille (Dette skal
gjøres på en sikker måte, med tilsyn av helsesykepleier for å sikre at pille blir
tatt til riktig bruk og måte)

•

Informere om eventuelle farer ved andre prevensjonsmidler, og understreke at
angrepillen skal bare brukes som en ekstra sikkerhet for kvinnens valg om sin
egen graviditet

•

Ansvarlig distribusjon av nødprevensjon

•

Redusere frykt for å oppsøke hjelp med en uønsket potensiell graviditet.

•

Sikre at flere får muligheten til fulføre høyere utdanningen

•

Flere får mulighet til å fulføre Vidregånde skole.

