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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  
 
Svensk sjuksköterskeförening tackar för möjligheten att ge remissvar på dessa viktiga förslag. 
Förslagen i remissen syftar till att möjliggöra och förenkla vaccination i samband med Covid-
19, samt att förtydliga hantering av riskavfall. 
 

Ställningstaganden 
Svensk sjuksköterskeförening har förståelse för att förslaget utarbetats mycket snabbt, men 
önskar ändå att ändringar bör övervägas.  
 
Det föreslagna tillägget av ”sjukdom vid covid-19” är medvetet smalt. Det framgår dock 
av remissen att regeringen redan i propositionen Ny ordning för nationella 
vaccinationsprogram (prop. 2011/12:123 s. 69) bedömde att det kunde finnas skäl att 
se över möjligheten att även registrera pandemivacciner i ett vaccinationsregister. 
Den förslagna ändringen riskerar att ha mycket kortsiktig betydelse. Det är inte osannolikt att 
det kan uppstå mutationer i viruset i snar framtid, som kan leda till att det inte längre 
är sjukdomen covid-19 utan ett muterat virus med annan betäckning som ska förhindras 
genom vaccinationer. Vi anser att man bör överväga att ändra tillägget till ”av 
Folkhälsomyndigheten rekommenderad pandemivaccination”. 
 
Sjuksköterskor med behörighet har redan idag förskrivningsrätt med tillhörande rätt att ge 
vaccin. 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.  
 
Det är helt naturligt att även vaccination i samband med pandemi ska ordineras och förskrivas 
av sjuksköterskor. Dock kan det tolkas som att det i förslaget om behörighet att ordinera 
vaccination för Covid 19, inte automatiskt tillskrivs sjuksköterska som har genomgått 
specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Detta ställer vi oss 
helt emot, specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar ger rätt att 
vaccinera vuxna och Svensk sjuksköterskeförening ser ingen anledning att vaccination mot 
Covid-19 ska undantas. 
 



 

 

Samstämmig forskning ger också i handen att sjuksköterskor är både bättre och träffsäkrare på 
att identifiera biverkningar i samband med läkemedelshantering, både typ A och typ B. Varför 
detta inte behöver diskuteras ytterligare. Svensk sjuksköterskeförening anser att det är viktigt 
och nödvändigt att samla in uppgifter om vaccinationsprogrammet såsom biverkningar, även 
de av lättare art. Remissen kan läsas som att de föreslagna ändringarna i lagen (2012:453) om 
register över nationella vaccinationsprogram är tillräckliga för att möjliggöra en 
ändamålsenlig och effektiv uppföljning, men så är inte fallet. De föreslagna ändringarna ger 
information om exponeringen för vaccinet men ingen information om utfallen i form av 
eventuella biverkningar och eventuellt insjuknande. Dessa uppgifter finns inte heller 
lättillgängliga i andra register eller från hälso- och sjukvården. Vissa av utfallen kommer inte 
heller att kunna fångas i hälso- och sjukvården eftersom vaccinerade personer som regel inte 
kommer att söka vård för lindriga symptom vid insjuknande i covid-19 eller för lindriga 
biverkningar. De remitterade förslaget behöver därför kompletteras med åtgärder för att 
säkerställa insamling av nödvändiga utfallsmått i andra register och data. 
 
Vidare föreslås ett tillägg i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) 
om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården. Svensk sjuksköterskeförening 
bifaller detta förslag. 
 
 
Svensk sjuksköterskeförening ställer sig bakom förslagen i remissen med förbehåll för 
ändringar och ytterligare förtydliganden såsom beskrivits i vårt svar. 
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