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Remissvar från Distriktssköterskeföreningen i Sverige  

Remiss avseende förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter 

(HSLF-FS 2020:81) om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för 

vaccination mot sjukdomen covid-19. Diarienummer: 4.1-19495/2021 

__________________________________________________________________ 

Distriktssköterskan har ett fördjupat ansvar i arbetet med att leda och utveckla omvårdnaden i 

primärvård. Distriktssköterskan har en unik kompetens att bedöma, förebygga och behandla komplexa 

sjukdomstillstånd. Med en given roll i det hälsofrämjande arbetet är distriktssköterskans arbete 

nödvändigt för att hälso- och sjukvården fortsatt skall kunna bedrivas genom den demografiska 

utveckling vi står inför i omställningen till god och nära vård. 

Distriktssköterskans kompetens innefattar goda kunskaper inom omvårdnad, medicinsk vetenskap, 

folkhälsovetenskap samt vårdpedagogik. Det ligger således i distriktssköterskeföreningens intresse att 

värna om fortsatt möjlighet att påverka varje steg i utveckling som sker inom ovannämnda områden.  

 

Distriktssköterskeföreningen 

 

Synpunkter: 

 Distriktssköterskeföreningen har tagit del av aktuell remiss och föreslår att det i skriften 

tydligare behöver specificeras, på ett sådant vis så att det tydligt framgår, vem som har 

behörighet att ordinera vaccination mot covid-19 till barn. Känt är att Specialistsjuksköterska 

med inriktning till Distriktssköterska samt specialistsjuksköterska med inriktning hälso- och 

sjukvård för barn och ungdomar genom utbildning har behörighet att ordinera och 

administrera vaccin till barn. I utkastet anges att ”sjuksköterska är behörig att till vuxna och barn 

ordinera läkemedel om han eller hon har en utbildning som är likvärdig med specialistutbildning 

till Distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso-och sjukvård för barn och ungdomar”. 

Distriktssköterskeföreningen motsätter sig denna formulering och önskar antingen att enbart 

ovannämnda och specificerade specialistsjuksköterskor omnämns alternativt att övriga som 

onämns ha ”likvärdig utbildning” tydligt specificeras i text så det framgår vilka som avses. 

En annan (och kanske viktigare) aspekt som inte närmare omnämns i skriften eftersom den 

berör just ordinationsförfarandet är vem som är behörig att administrera vaccination mot covid-

19 på barn. Ej heller om ordinatör får överlåta (delegera) administreringen till annan behörig. 

Det är särskilt viktigt att lyfta dessa aspekter och vi ser fram emot att få granska förslag på 

skrift som avhandlar behörighet för sjuksköterskor att administrera vaccination mot covid-19 på 

barn. En sådan skrift får inte lämna kryphål eller öppen möjlighet för arbetsgivare att använda 

annan personal för uppgiften än den som är särskilt behörig genom sin utbildning. Ej heller bör 

uppgiften delegeras.   
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