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Stockholm 20201112 

 
Till Socialstyrelsen 
 
Dnr 4.1-31255/2020 
 
 
 
 

Apotekarsocietetens remissvar avseende ”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) 
 
Apotekarsocieteten är en ideell förening med 5 200 medlemmar och vars stadgar godkänts av 
regeringen. Föreningens syfte är att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel och 
läkemedelsnära medicinteknik. Medlemmarna återfinns inom hela läkemedelskedjan från tidig 
forskning, utveckling, kvalitet, tillverkning och användning och representerar olika professioner i 
denna kedja. För att uppnå en bra utveckling och användning av läkemedel främjar 
Apotekarsocieteten kunskaps- och kompetensutveckling inom läkemedel/medicinteknikområdet. 
 
Apotekarsocieteten tillstyrker de båda föreslagna föreskrifterna; 

• Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för 
vaccination mot sjukdomen covid-19. 

• Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) 
om hantering av smittförande avfall från hälso-och sjukvården. 

Som beskrivs i konsekvensutredningen så är covid-19 en helt ny infektionssjukdom där vissa av de 
vacciner som är under utveckling har nya mekanismer. Mot bakgrund av den snabba utvecklingen 
inom området är det viktigt att sjuksköterskor som ska förskriva dessa erhåller någon form av 
uppdaterad utbildning inom vaccinområdet. Detta eftersom det är sannolikt att någon av dessa helt 
nya koncepten som tex DNA-RNA-och virusvektor-baserade produkter kommer att ingå i de vacciner 
som används i Sverige.  

I konsekvensutredningen beskrivs att vaccinationsverksamheten periodvis kan bli omfattande i vissa 
grupper och geografiska regioner, och att detta kan innebära att det uppstår behov av tillfälliga 
lokaler. Apotekarsocieteten vill uppmärksamma Socialstyrelsen på att landets öppenvårdsapotek kan 
utgöra en resurs för detta ändamål. 

Idag är distriktssköterskor och sjuksköterskor med specialisering mot barn & ungdomar behöriga att 
ordinera läkemedel för vaccination mot influensa, pneumokocker, hepatit-B, stelkramp/difteri samt 
de vacciner som ingår i allmänna barnvaccinationsprogrammet. Det gäller såväl barn som vuxna. 
Socialstyrelsen menar att eftersom antalet barn som kommer att vaccineras mot covid-19 blir lågt så 
undantar man sjuksköterskor med barnspecialisering från att vara behöriga att ordinera vaccin mot  
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covid-19. Detta eftersom man förutspår att vaccin-leveranserna kommer i mindre partier som gör att 
det inte finns behov av omfattande massvaccinering.  

Apotekarsocieteten anser att om sjuksköterskor med barnspecialisering generellt är behöriga att 
ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med vaccinationsprogrammen till vuxna och barn enligt 
ovan, så bör detta även innefatta vaccin mot Covid-19.  

Mot bakgrund av att de kommande vaccinerna mot covid-19 baseras på tekniska koncept som endast 
prövats på människor i begränsad omfattning tidigare vill Apotekarsocieteten understryka vikten av 
implementation av processer och system som möjliggör noggrann uppföljning av effekt och säkerhet. 
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