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

HSLF-FS
2022:56
Utkom från trycket
den 10 november 2022

beslutade den 19 oktober 2022.
Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 § första stycket 6
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) att 2, 5, 8 och 9 §§ Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel ska ha följande lydelse.
2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår det att varje vårdgivare ansvarar för att det finns de processer och rutiner som
behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.
5 §1 Vilka läkemedel en sjuksköterska får förskriva framgår av Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och
utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.
8 §2 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 2021:75) om
förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.
9 § En sjuksköterska som har genomgått antingen specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och
sjukvård för barn och ungdomar är behörig att ordinera läkemedel för
vaccination i enlighet med vaccinationsprogrammen i följande föreskrifter och rekommendationer:
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1. Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:51) om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
2. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser
mot tuberkulos
3. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper
4. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS
2022:55) om vaccination i enlighet med det särskilda vaccinationsprogrammet för personer som ingår i riskgrupper
5. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot
hepatit B
6. Socialstyrelsens rekommendationer för profylax till vuxna mot
difteri och stelkramp.
En sjuksköterska som har genomgått en utbildning som är likvärdig
med specialistutbildningen till distriktssköterska eller specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att
till barn och vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt första
stycket 1–6.
En sjuksköterska som har genomgått någon annan utbildning än de
som anges i första och andra styckena och som innefattar kunskapsområdet är behörig att till vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt
första stycket 2–6.
Denna författning träder i kraft den 1 december 2022.
Socialstyrelsen
OLIVIA WIGZELL
Annika Höglund
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