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Handläggare 1994-07-08 
Alwa Nilsson 

 Äldreomsorg 
 Gemensam kommunadm 
 Hälso- och sjukvård 

 

Distriktssköterskor får förskriva vissa läkemedel 

Bakgrund 
Sedan 1988 har försöksverksamhet pågått med förskrivningsrätt av vissa 
läkemedel för distriktssköterskor i Jämtland. Med stöd av den utvärdering 
som gjorts av detta försök har riksdagen beslutat att distriktssköterskor med 
särskild utbildning generellt skall få möjlighet att förskriva vissa läkemedel. 
Detta gäller också för sjuksköterskor i kommunerna som har påbyggnads-
linjen i öppen hälso- och sjukvård, 40 poäng ( eller motsvarande) oavsett 
vilken tjänstebenämning de har. 

Ny försöksverksamhet 
I samband med att riksdagen beslutade om förskrivningsrätt för distrikts-
sköterskor enligt den s.k. Jämtlandsmodellen föreslogs en ny försöksverk-
samhet med ett utvidgat läkemedelssortiment. Regeringens avsikt var att 
försöksverksamheten skulle starta i april 1994 och pågå i 3 år. Vid plane-
ringen av försöksverksamheten visade det sig onödigt att starta ett nytt om-
fattande och kostnadskrävande försök. Den utvidgade förskrivningsrätten 
kunde införas direkt. Förslaget bifölls av regeringen. 

Utvidgad förskrivningsrätt 
Syftet med receptförskrivningen är att förenkla för den vårdsökande och att 
effektivisera arbetet. Patienten behöver t ex i vissa fall inte hänvisas vidare 
till en läkare. Servicen till personer som är beroende av hemsjukvård ökar på 
ett smidigt sätt.  Eftersom distriktssköterskorna i praktiken står för vårdkon-
tinuiteten hos stora delar av befolkningen har de goda förutsättningar att 
bedöma den enskildes vårdbehov.  

 

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har i samarbete med Vårdförbundet 
SHSTF, Läkarförbundet, Landstingsförbundet och Svenska Kommunför-
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bundet utarbetat en utökad indikationslista, som ligger till grund för den nu 
utökade förskrivningsrätten. 

Pengar till utbildning 
Förutsättningen för att få förskrivningsrätt enligt den nya modellen  är en 
utökad utbildning motsvarande 8 poäng. 

Regeringen har avsatt 5 miljoner kronor per år i 3 år för utbildningen som 
vårdhögskolorna eller landstingen får ansöka om hos Socialstyrelsen. Dessa 
pengar är fördelade per inrättad distriktsskötersketjänst 1992 inkluderande 
de befattningar som överfördes till kommunerna i samband med ÄDEL-
reformen. Dessa pengar täcker kostnaderna för utbildningen till en del. Det 
är viktigt att varje kommun tar kontakt med respektive vårdhögskola för att 
få veta om och när utbildningen startar för att kunna utnyttja platserna. 

Frågor med anledning av detta cirkulär kan  ställas till Alwa Nilsson, 
tfn 08-772 43 12 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Allmän kommunalpolitik  
Vård och Omsorg 

 

 

Lennart Jonasson 

       Alwa Nilsson 
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