
Prævention til alle 

unge piger i 

alderen 12 til 17 år 

Partnerskabsaftale: 

 

Bornholms Regionskommune 

Center for Børn og Familie 

Ullasvej 23 

3700 Rønne 

Tlf: 56924200 

 

Bornholms Hospital 

Kirurgisk Afdeling 

Ullasvej 8 

3700 Rønne 

Tlf: 21584192 

 

De praktiserende læger på Bornholm 

 

Rønne Apotek 

St. Torvegade12 

3700 Rønne 

Tlf: 56950130 

 

Nexø Apotek 

Strandgade 7 

3730 Nexø 

Tlf: 56492019 

 

 

 

 

Du har 3 valgmuligheder: 

1. Du kan henvende dig til din egen 

læge, som laver en recept. Du kan 

så hente præventionen gratis på 

apoteket i enten Rønne eller Nexø. 

2. Du kan henvende dig til Bornholms 

Hospital, Gynækologisk Ambulato-

rium. De har åbent mandag til tors-

dag fra 7.30 til 15.15 og fredag fra 

7.30 til 12.00. De kan kontaktes på 

telefon 21584192. Du kan forvente 

at få en tid indenfor 2 døgn. 

3. Du kan henvende dig til en af kom-

munens gadeplansmedarbejdere. 

  

Sådan gør du: 
 

 



Der er indgået en partnerskabsaftale mellem 

Bornholms Regionskommune, Bornholms Hospi-

tal, De praktiserende læger på Bornholm, Apote-

ket i Rønne og Apoteket i Nexø. Partnerskabsafta-

len er indgået for 3 år og starter 1. januar 2017. 

Formålet med partnerskabsaftalen er at reducere 

antallet af uønskede graviditeter på Bornholm. 

Aftalen omfatter alle unge piger på Bornholm i 

alderen 12 til 17 år. 

Bornholms Regionskommune:  

Den indledende motiverende samtale  foretages 

af de ressourcepersoner, der er tæt på den enkel-

te pige fx forældre, lærere, sundhedsplejerske på 

skolen, ungerådgivere, gadeplansmedarbejdere, 

skoledagtilbudsrådgivere o.m.a. Center for Børn 

og Familie stiller evt. forebyggende medarbejdere 

til rådighed for kontakt til ambulatoriet, ledsagel-

se og anden assistance til unge, der har taget kon-

takt til Det Gule Team. 

Samtykke: 

Forløbet forudsætter i de fleste tilfælde samtykke 
fra forældre hos unge under 15 år. Der er mellem 
parterne enighed om, at ansvaret for at indhente 
samtykke hos forældrene påhviler begge parter, 
dog således, at når gadeplan er inddraget ligger 
ansvaret der  

 

Henvendelse til Praktiserende læger: 

De praktiserende læger varetager den konsultati-

ve og ordinerende funktion i.f.t. målgruppen. Kan 

henvise til Borholms Hospital. De praktiserende 

læger modtager de unge piger indenfor 2 hver-

dagsdøgn efter henvendelse. 

Apotekerne udleverer prævention efter ordinati-

on. Det er aftalt med apotekerne at:  

 henvisende læge mærker recepten BRK, så-
ledes at det tydeligt fremgår, at BRK har be-
talingsansvaret. 

 apotekerne udleverer prævention efter re-
cept 

 Apotekerne fakturerer udgiften til BRK – og 
noterer under købers ordrenummer PRÆ-
VENTION 

 apotekerne stopper udlevering af præventi-
on til piger, der er fyldt 18 år 

 
 

 

Henvendelse til Bornholms Hospital: 

Gynækologisk Ambulatorium 

Bornholms Hospital har en hotline, som kan 

kontaktes af enten den unge selv, forældre 

eller en medarbejder fra BRK på  

Tlf: 21 58 41 92 i tidsrummet:  

 Mandag – torsdag: 7.30 til 15.15 
 Fredag: 7.30 til 12.00 
 

Det er muligt både at kontakte ambulatoriet 

telefonisk og pr. SMS. Ambulatoriet modtager 

de unge piger indenfor 2 hverdagsdøgn efter 

henvendelse 


