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Remissvar: 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 

 

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 Socialstyrelsens förslag om en utvidgning av 

sjuksköterskors behörighet att ordinera vaccin mot covid-19 till barn. Enligt förslaget ges de 

sjuksköterskor som har utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet behörighet att 

ordinera vaccin mot covid-19 till barn 16 år och äldre. 

 

I beredningen av SLS svar har vi underremitterat till SLS medlemsföreningar Svenska 

Infektionsläkarföreningen och Svenska Barnläkarföreningen. På den korta tid som stod till förfogande 

har vi ändå fått in svar från båda föreningarna. Mot denna bakgrund har SLS inte några invändningar 

mot förslaget. Dock var remisstiden alldelses för kort, vilket särskilt påpekades av 

Barnläkarföreningen som uppfattar det otillfredsställande att inte hunnit diskutera förslaget mer.    

 

 

 

För Svenska Läkaresällskapet 

 

Tobias Alfvén Mikael Hoffmann 

Ordförande Ordförande SLS kommitté för 

läkemedelsfrågor 

 

 

Bilaga SLS medlemsförening 

Svenska Infektionsläkarföreningen 

Svenska Barnläkarföreningen 
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Svenska infektionsläkarföreningens remissvar på ”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”  
 
Svenska infektionsläkarföreningen (SILF) har tagit del av remissen från Socialstyrelsen som 
innebär att en utvidgning av sjuksköterskors behörighet att ordinera vaccin mot covid-19 till 
barn. Enligt förslaget ges de sjuksköterskor som har utbildning inom kunskapsområdet 
vaccinationsverksamhet behörighet att ordinera vaccin mot covid-19 till barn 16 år och äldre. 
Med tanke på vikten av att så snabbt som möjligt uppnå god vaccinationstäckning även i 
åldersgruppen 16-18 år är det angeläget att denna utvidgning kommer till stånd.  
 
Vi stödjer förslaget i sin helhet.  
 
210814  
 
För SILF’s styrelse  
 
Mia Furebring  
 
Vetenskaplig sekreterare 

 

 

 

Svenska Barnläkarföreningen remissvar på ”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” 

 

Från: Lena Hellström-Westas <lena.westas@kbh.uu.se>  

Skickat: den 16 augusti 2021 13:49 

Ämne: SV: REMISS från Socialstyrelsen - OBS kort svarstid svar senast måndag 16 augusti 

 

Hej Susann 

Ursäkta sent svar (45 minuter)  - vi har haft en snabbdiskussion i delar av BLF-styrelsen (för 
något annat hann vi inte) - vilket känns ganska otillfredställande då vi gärna hade funderat 
lite mer på pro/con. Vi har dock kommit fram till att BLF stödjer sjuksköterskornas 
ordinationsrätt för allmän vaccinering av barn 16-17 år.  

Mvh Lena H Westas, BLF ordf 

 

Lena Hellström-Westas  
Professor, överläkare 
Inst för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet 
Akademiska Barnsjukhuset, 751 85 Uppsala 
Mobiltelefon 0733 916330 
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