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Remissvar: Förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att 
ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 och föreskrifter om ändring i 
föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från 
hälso- och sjukvården (Dnr 4.1-31255/2020) 
 
Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, en 
ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening. Vårt syfte är att verka för förbättrad hälsa och 
sjukvård genom att främja vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.  
 
SLS har getts tillfälle att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor 
att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 och föreskrifter om ändring i 
föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från 
hälso- och sjukvården. I beredningen av SLS svar har svar inkommit från SLS sektion för 
allmänmedicin att de inte har några invändningar och sektionen för pediatrik vars svar bifogas.  
 
SLS tillstyrker förslaget. Men vill lägga till sektionen för pediatriks synpunkter enligt bilaga. 
Sektionen för pediatrik instämmer i att under initial fas av vaccination mot covid är antalet barn som 
kan ha behov begränsat och att det därför bedöms vara tillräckligt att läkare kan ordinera vaccin till 
dessa barn för närvarande. Sektionen vill dock särskilt framföra att när vaccin för barn är utprovade 
och anses säkra är det värdefullt att vid behov kunna utvidga behörighet att ordinera vaccin mot 
covid–19 till sjuksköterskor som har genomgått specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn 
och ungdomar. 
 
 
För Svenska Läkaresällskapet 
 
Mikael Hoffmann 
Ordförande SLS kommitté för läkemedelsfrågor 
 
 
Bilaga  
Svar från SLS sektion för pediatrik  



 

Remissvar avseende förslag till föreskrifter om behörighet för 
sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen 
covid-19 
 
 
Dnr 4.1-31255/2020 
 
Barnläkarföreningens arbetsgrupp Barnvaccinationer tackar för möjligheten att lämna synpunkter på 
föreliggande förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för 
vaccination mot sjukdomen covid-19. 
 
 
Enligt föreskriften avses endast vaccination av vuxna mot covid-19. För de enstaka barn som i nuläget 
bedöms ha nytta av vaccinationen ska förstås läkarordination ske. Arbetsgruppen hoppas att man 
snabbt utvidgar behörigheten att ordinera vaccin även till sjuksköterskor som har genomgått 
specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar  

- när vaccin för barn är utprovade och anses säkra  
- om antalet behöriga sjuksköterskor enligt föreliggande förslag visar sig vara otillräckligt 

 
 
 
För arbetsgruppen Barnvaccinationer 
Kathy Falkenstein-Hagander 
 
För Barnläkarföreningen  
Lena Hellström Westas 
BLF ordförande 
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