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Omvårdnadsnämnden

Svar på remiss – Hemställan från Socialstyrelsen
och Läkemedelsverket om ändring i
patientsäkerhetsförordningen, dnr S2019/01397/FS
Förslag till beslut
Att anta yttrandet som sitt eget.

Bakgrund
Gävle kommun har mottagit remiss från Socialdepartementen med hemställan
från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket om ändring i
patientsäkerhetsförordningen.
Gävle kommun, Styrning och stöd, har överlämnat remissen till
Omvårdnadsnämnden för direktbesvarande till Socialdepartementet.

Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen och läkemedelsverket hemställer om att 8 kap 5 §
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ges en ny lydelse.
I hemställan föreslås att Socialstyrelsens bemyndigande i 8 kap. 5 § 6
patientsäkerhetsförordningen bör ändras till lydelsen att Socialstyrelsen får
meddela föreskrifter om kompetenskrav för sjuksköterskor för att de ska få
förskriva läkemedel. Nuvarande lydelse är att Socialstyrelsen får meddela
föreskrifter om kompetenskrav för sjuksköterskor för att de ska få förskriva
läkemedel och om den behörighet som sådan kompetens ger. Vilka läkemedel
som får förskrivas och på vilka indikatorer finns i dag i en bilaga till förskriften
som Socialstyrelsen meddelat. Dessa tas fram i samråd med Läkemedelsverket
då Socialstyrelsen behöver hjälp med bedömningen om vilka läkemedel som är
lämpligt för sjuksköterskor att förskriva.
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På andra områden är ansvarsfördelningen mellan Socialstyrelsen och
Läkemedelsverket den att Socialstyrelsen meddelar föreskrifter om
kompetenskrav och Läkemedelsverket meddelar föreskrifter om vilka
läkemedel som får förordnas av den aktuella yrkeskategorin.
Ansvarsfördelningen mellan myndigheterna skulle på så sätt bli mer enhetlig
på läkemedelsområdet och myndigheternas kompetens kunna utnyttjas på ett
bättre sätt än vad fallet är i dag.

Yttrande
Välfärd Gävle har tagit del av remissen ”Hemställan från socialstyrelsen och
läkemedelsverket om ändring i patientsäkerhetsförordningen”.
Välfärd Gävle tillstyrker hemställan och instämmer i att det skulle bli mer
enhetligt och tydligt och välkomnar därmed en ändring i
patientsäkerhetsförordningen.
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