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Socialstyrelsens föreskrifter 
om ändring i föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) 
om behörighet för sjuksköterskor att förskriva 
och ordinera läkemedel; 

beslutade den 3 november 2020. 

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 § första stycket 6 
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) i fråga om Socialstyrelsens 
föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att 
förskriva och ordinera läkemedel 

dels att bilagan ska upphöra att gälla, 
dels att 1, 5, 6 och 8 §§ ska ha följande lydelse. 

1 § Författningen innehåller bestämmelser om 

– vilka krav som ska vara uppfyllda för att en sjuksköterska ska vara 
behörig att förskriva läkemedel, samt  

– behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccina-
tion. 

5 § Vilka läkemedel en sjuksköterska får förskriva framgår av Läke-
medelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och 
utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. 

6 §1 En sjuksköterska får, även om han eller hon inte uppfyller 
utbildningskraven i 4 §, förskriva läkemedel som innehåller naloxon 
och som enligt sitt godkännande kan administreras av andra personer 
än hälso- och sjukvårdspersonal. Detta gäller under förutsättning att 
sjuksköterskan har den kompetens som krävs för att förskrivningen 
ska vara förenlig med en god och säker vård. 

Verksamhetschefen ska ansvara för att det görs en bedömning av 
om sjuksköterskan uppfyller kraven i första stycket. Bedömningen ska 
dokumenteras. 

1 Ändringen innebär att andra stycket tas bort. 
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  8 § Bestämmelser om en förskrivares möjlighet att lämna ut sådana 
läkemedel som anges i 6 § första stycket till en patient som genom 
missbruk eller beroende löper risk att överdosera opioidpreparat finns 
i 3 kap. 4 § Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om 
förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2021. 

Socialstyrelsen 

URBAN LINDBERG 
Camilla Damell 
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