PM Rotel VIII (Dnr KS 2019/986)

Konsekvensutredning – förslag till ändring i bilagan till
Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om
behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera
läkemedel
Remiss från Socialstyrelsen
Remisstid den 11 oktober 2019
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.

Föredragande borgarrådet Jan Jönsson anför följande.
Ärendet
Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor
att förskriva och ordinera läkemedel (HSLF – FS 2018:43) har remitterats till
Stockholms stad. Socialstyrelsen har mottagit önskemål från läkemedelsföretag och
Läkemedelsverket om tillägg och ändringar av vissa specificerade läkemedel på
läkemedelslistan. Förslagen i remissen syftar till att uppdatera listan med läkemedel
som får och inte får förskrivas av sjuksköterskor.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och socialnämnden. Socialnämnden
har inkommit med ett kontorsyttrande.
Stadsledningskontoret ställer sig positivt till förslag till förändringar i
läkemedelslistan.
Socialförvaltningen har inga synpunkter på ändringarna.
Mina synpunkter
Jag välkomnar att Socialstyrelsen kontinuerligt bedömer vilka läkemedel som är
lämpliga att omfattas av sjuksköterskors förskrivningsrätt. Det föreliggande ärendet
har remitterats till stadsledningskontoret och socialförvaltningen, som inte har några
invändningar mot förslaget på ny läkemedelslista.
Jag hänvisar i övrigt till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.
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Stockholm den 19 september 2019
JAN JÖNSSON
Bilagor
1. Förslag till läkemedelslista för sjuksköterskor med förskrivningsrätt
2. Konsekvensutredning
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor
att förskriva och ordinera läkemedel (HSLF – FS 2018:43) har remitterats till
Kommunstyrelsen. Socialstyrelsen har mottagit önskemål från läkemedelsföretag och
Läkemedelsverket om tillägg och ändringar av vissa specificerade läkemedel på
läkemedelslistan. Förslagen i remissen syftar till att uppdatera listan med läkemedel
som får och inte får förskrivas av sjuksköterskor.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret och socialnämnden. Socialnämnden
har inkommit med ett kontorsyttrande.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 3 september 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret ställer sig positivt till förslag till förändringar i läkemedelslistan. Det är
bra att Läkemedelsverket och Socialstyrelsen regelbundet gör ställningstagande och bedömer
om läkemedel är lämpligt för sjuksköterskor att kunna förskriva, så att listan med läkemedel
som sjuksköterskan för förskriva är aktuell. Sjuksköterskorna behöver alltid ha kompetens för
att kunna bedöma symtom/behov, ordination och förskrivning av läkemedel, vilket framgår i
de ställningstagande som gjorts i denna konsekvensutredning.
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att remissen anses besvarad
med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Socialnämnden
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 17 juli 2019 har i huvudsak
följande lydelse.
Chef för LSS-hälsan på socialförvaltningen har tillsammans med två förskrivande
distriktssjuksköterskor samt medicinskt ansvarig sjuksköterska på LSS-hälsan gått igenom
konsekvensutredningen och bilagan med förslag.
Förvaltningen anser att de föreslagna ändringarna är bra och har inga övriga synpunkter.
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