PM Rotel VIII (Dnr KS 2020/1414)

Anmälan om svar på remiss av 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)
Remiss från Socialstyrelsen
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.

Föredragande borgarrådet Jan Jönsson anför följande.
Ärendet
När Sverige får tillgång till vaccin mot sjukdomen covid-19 är det önskvärt att
skyndsamt kunna vaccinera de prioriterade befolkningsgrupperna samt personal inom
äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal. Socialstyrelsen föreslår
därför att, vid sidan av läkare, även sjuksköterskor som genomgått
specialistutbildning till distriktssköterska eller motsvarande är behörig att till vuxna
ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19. Verksamhetschefen ska ansvara för
att det görs en bedömning av om en utbildning är likvärdig med
specialistutbildningen till distriktssköterska. Bedömningarna ska dokumenteras.
Socialstyrelsen beräknar att förslagen är tillräckliga för att tillgodose behovet av
sjuksköterskor som kan ordinera vaccin, eftersom det mest troliga är att vacciner
kommer att levereras stegvis i begränsade volymer. Det är frivilligt för regioner,
kommuner och andra vårdgivare att använda sig av denna möjlighet.
Vaccinationsplanen kan vidare innebära att tillfälliga lokaler kommer att
användas för att klara av att vaccinera den prioriterade befolkningen inom en rimlig
tid. Det smittförande avfallet såsom använda kanyler kan behöva förvaras i mer än ett
dygn i tillfälliga förvaringsutrymmen i avvaktan på bortforsling. Det kan innebära att
det kan bli svårt att leva upp till regelverkets krav på vatten och avlopp i
förvaringsutrymmet för det smittförande avfallet. Socialstyrelsen föreslår därför att
det på motsvarande sätt som har gjorts för smittförande avfall från vaccinering mot
influensa A(H1N1) - förs in ett undantag i bestämmelserna om krav på
förvaringsutrymmet i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården. Undantaget
innebär att kravet på golvavlopp och tappställe för varmt och kallt vatten i eller i
anslutning till utrymmet inte gäller för dessa tillfälliga förvaringsutrymmen.
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Författningarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas första
gången när Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot covid-19
publiceras.
Socialstyrelsen har skickat förslaget på remiss och på grund av kort remisstid har
staden besvarat remissen med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Mina synpunkter
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Anmälan om svar på remissen godkänns.

Stockholm den 25 november 2020
JAN JÖNSSON
Bilagor
1. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård,
socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. - Socialstyrelsens föreskrifter om
behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot
sjukdomen covid-19
2. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård,
socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. - Socialstyrelsens föreskrifter om
ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering
av smittförande avfall från hälso- och sjukvården
3. Konsekvensutredning – förslag till föreskrifter om behörighet för
sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid19 och föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS
2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
När Sverige får tillgång till vaccin mot sjukdomen covid-19 är det önskvärt att
skyndsamt kunna vaccinera de prioriterade befolkningsgrupperna samt personal inom
äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal. Socialstyrelsen föreslår
därför att, vid sidan av läkare, sjuksköterskor som genomgått specialistutbildning till
distriktssköterska eller motsvarande är behörig att till vuxna ordinera läkemedel för
vaccination mot covid-19. Verksamhetschefen ska ansvara för att det görs en
bedömning av om en utbildning är likvärdig med specialistutbildningen till
distriktssköterska. Bedömningarna ska dokumenteras. Socialstyrelsen beräknar att
förslagen är tillräckliga för att tillgodose behovet av sjuksköterskor som kan ordinera
vaccin, eftersom det mest troliga är att vacciner kommer att levereras stegvis i
begränsade volymer. Det är frivilligt för regioner, kommuner och andra vårdgivare
att använda sig av denna möjlighet.
Vaccinationsplanen kan vidare innebära att tillfälliga lokaler kommer att
användas för att klara av att vaccinera den prioriterade befolkningen inom en rimlig
tid. Det smittförande avfallet såsom använda kanyler kan behöva förvaras i mer än ett
dygn i tillfälliga förvaringsutrymmen i avvaktan på bortforsling. Det kan innebära att
det kan bli svårt att leva upp till regelverkets krav på vatten och avlopp i
förvaringsutrymmet för det smittförande avfallet. Socialstyrelsen förslår därför att det
på motsvarande sätt som har gjorts för smittförande avfall från vaccinering mot
influensa A(H1N1) - förs in ett undantag i bestämmelserna om krav på
förvaringsutrymmet i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården. Undantaget
innebär att kravet på golvavlopp och tappställe för varmt och kallt vatten i eller i
anslutning till utrymmet inte gäller för dessa tillfälliga förvaringsutrymmen.
Författningarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas första
gången när Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot covid-19
publiceras.
Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret välkomnar insatser för en skyndsam vaccinering av riskgrupper och
personal inom bland annat äldreomsorgen. Föreslagna föreskrifter möjliggör för regioner,
kommuner och andra vårdgivare att låta sjuksköterskor, vid sidan av läkare, ordinera
vaccination för sjukdomen covid-19. Det understryks samtidigt att det är frivilligt att använda
sig av denna möjlighet. Stadsledningskontoret har därför inga invändningar mot
Socialstyrelsens förslag.
Inom stadens särskilda boenden (inom äldreomsorgen) sker motsvarande vaccinationer
idag genom att ansvarig läkare ordinerar vaccin, efter medgivande från boende eller anhöriga,
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och sjuksköterskor genomför vaccinationen. Stadsledningskontoret bedömer att vaccination
mot covid-19 sannolikt kommer att genomföras på ett liknande sätt.
Stadsledningskontoret har inget att erinra mot förslaget om ändring i föreskrifterna och
allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och
sjukvården.
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