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Socialstyrelsens föreskrifter
om ändring i föreskrifterna och allmänna råden
(HSLF-FS 2016:64) om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården;
beslutade den 6 oktober 2020.
Socialstyrelsen föreskriver1 med stöd av 8 kap. 5 § första stycket 9
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) att det i Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:64) om erkännande av
yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården ska införas ett nytt
kapitel, 7 kap., av följande lydelse.

7 kap. Utövande av yrkesverksamhet
Barnmorskor
1 § Barnmorskor ska ha tillträde till och rätt att utöva följande yrkesverksamheter som förtecknas i artikel 42.2 i yrkeskvalifikationsdirektivet:
1.
2.
3.
4.
5.

Ge information och råd om familjeplanering.
Konstatera graviditet. Göra de undersökningar som behövs för att
övervaka att graviditetsutvecklingen är normal. Följa normala
graviditeter.
Ordinera eller rekommendera de undersökningar som krävs för
att så tidigt som möjligt kunna diagnostisera riskgraviditeter.
Utarbeta program för blivande föräldrars förberedelse inför barnets födelse och föräldrarollen. Ge råd om hygien och näringstillförsel.
Ta hand om och bistå mödrar under förlossning. Övervaka fosters
tillstånd i livmodern med hjälp av kliniska metoder och tekniska
hjälpmedel.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005
om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/55/EU.
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6.

Leda spontanförlossningar. Vid behov utföra episiotomi. I brådskande fall assistera vid sätesförlossning.
7. Känna igen varningssignaler om onormala tillstånd hos en mor eller ett nyfött barn där tillståndet kräver att läkare ingriper samt
vid behov bistå läkaren. Vidta nödvändiga åtgärder när läkare inte
finns till hands. Det gäller särskilt manuellt avlägsnande av moderkakan, eventuellt följt av manuell undersökning av livmodern.
8. Undersöka och ta hand om ett nyfött barn. Ta de initiativ som
krävs och eventuellt genomföra omedelbar återupplivning.
9. Ta hand om och övervaka mödrars återhämtning efter förlossning. Ge nödvändig information om spädbarnsvård så att en mor
kan ge sitt nyfödda barn bästa möjliga utveckling.
10. Utföra den behandling som har ordinerats av läkare.

Apotekare
2 § Apotekare, som har bevis på formella kvalifikationer i farmaci
på universitetsnivå eller motsvarande nivå som uppfyller villkoren i
artikel 44 yrkeskvalifikationsdirektivet, ska ha tillträde till och rätt
att utöva följande yrkesverksamheter som förtecknas i artikel 45.2
samma direktiv:
1.
2.
3.
4.

Galenisk utveckling av läkemedel.
Framställning och kontroll av läkemedel.
Laboratoriekontroll av läkemedel.
Lagring, förvaring och distribution av läkemedel i partihandelsledet.
5. Anskaffning, beredning, kontroll, lagring, utlämning och tillhandahållande av säkra och effektiva läkemedel av erforderlig kvalitet på öppenvårdsapotek.
6. Beredning, kontroll, lagring och tillhandahållande av säkra och
effektiva läkemedel av erforderlig kvalitet på sjukhus.
7. Ge information om läkemedel. Ge rådgivning om läkemedel, inklusive lämplig användning.
8. Rapportering om farmaceutiska produkters biverkningar till Läkemedelsverket.
9. Individuell uppföljning av patienter under medicinering.
10. Bidrag till lokala eller nationella folkhälsokampanjer.
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Denna författning träder i kraft den 1 januari 2021.
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Socialstyrelsen
URBAN LINDBERG

Sanna Hiort
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