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Remissvar från Distriktssköterskeföreningen i Sverige 

__________________________________________________________________ 

Remiss avseende förslag till ändring i socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) 

om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel 

Socialstyrelsen 

Diarienr  4.1-13455/2019 

Utredningen tycks inte känna till att förskrivningsrätten för sjuksköterska föregås av utbildning i 

farmakologi som regleras enligt HSLF-FS 2018:43.  

Vidare så efterlyser vi statistik på var och när en överförskrivning av kortisoner inom sjuksköterskans 

förskrivningsrätt skulle ha skett så att patienter kommit till skada, vilket torde vara utgångspunkten i 

att förslaget innebär en inskränkning i förskrivningsrätten som i sin tur kraftigt kommer att sinka 

arbetsflödet och skapa mer väntetider i patientflödet. 

I praktiken kommer det att innebära en enormt stor arbetsbelastning för distriktsläkaren, baserat på den 

statistik som finns att inhämta beträffande antalet patienter som söker primärvården med 

hudproblem/eksem samtidigt som distriktssköterskan blir fråntagen denna patientgrupp som utgör en 

stor andel av patienterna. 

Det innebär också att distriktssköterskan blir att betrakta som ett medel för receptförnyelse av preparat, 

vilket knappast kan vara tanken med förskrivningsrätten. Vår bedömning uteblir och på sikt tappar vi 

kompetens. Att förslaget dessutom är inbakat som en generell kommentar i förslaget om ändringar av 

förskrivningsrätt vad det gäller betnovatlösning och inte under egen rubrik är mycket märkligt. 

 

Utifrån det är det helt orimligt att begränsa förskrivningsrätten på ett sådant sätt att endast läkare ska 

kunna initiera behandling med medelstark och stark kortison med ATC-kod D07A B samt D07AC då 

detta går helt emot tanken om god och nära vård. Det är inte att nyttja vår kompetens på ett effektivt 

sätt. Patienter kommer att få vänta på behandling och kommer att få vänta på läkartid för att få rätt 

behandling som enkelt kan och ska förskrivas av sjuksköterska med förskrivningsrätt så att dessa 

tillstånd även fortsättningsvis behandlas inom distriktssköterskans kompetensområde. Det är preparat 

som i dagsläget förskrivs dagligen av distriktssköterskor och andra sjuksköterskor med 

förskrivningsrätt. Vidare så nedvärderas distriktsköterskans kompetens till att endast vara en person 

som kan förnya recept, vilket rimmar illa både med kompetensen och förpackningsstorleken. 

Vi tar tacksamt emot förändringen i förteckningen som ger oss möjlighet att förskriva Betnovat kutan 

lösning, men motsätter oss kraftigt begränsningen i förpackningsstorlek då 30 ml inte ens räcker till en 

behandlingsperiod och således blir verkningslöst i praktiken. Detta bidrar till bristande compliance och 

avbrott i behandlingen om patienten måste söka flera gånger för att få läkemedel som räcker till hela 

kuren. Man kan visserligen skriva flera uttag, men det är väldigt märkligt att patienten kan få flera 30-



Remissvar från Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2019-09-10 Remiss avseende förslag till ändring 

i socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och 

ordinera läkemedel 

Diarienr  4.1-13455/2019                                                                                                                        Sid 2 (2) 

ml flaskor vilket är både dyrare och krångligare eftersom de då måste gå till apoteket flera gånger. 

Som vi tidigare påpekat, senast i remiss med diarienummer 4.1-16171/2018 så borde begränsningen i 

förpackningsstorlek slopas på samtliga preparat med ATC-kod D07A B samt D07AC.  

För de som är diplomerade rökavvänjare menar vi att även Champix borde in gå i läkemedelslistan då 

det är rökavvänjaren som träffar patienten regelbundet och inte läkaren. Att detta ligger på läkaren 

innebär oftast endast en onödig administrativ åtgärd och generar som regel alltså inte ett besök hos 

läkaren för patienten. 

Altargo är avregistrerat enligt FASS. 

Vi undrar även vad som avses med de sköterskor som återkommande omnämns i remissen då 

sköterska varken är ett yrke eller en skyddad yrkestitel och således knappast är någon som har 

förskrivningsrätt. 

 

Övriga synpunkter i förteckningen: 

Vi föreslår även som tidigare att möjligheten att utöka förskrivningsrätten bör ses över. 
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