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Synpunkter på remiss från Socialstyrelsen avseende förslag till
ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
(dnr 4.1.1-12303/2015)
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avstyrker förslag till ändring i
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000: 1) om
läkemedelshantering i hälso- och sjukvården då det i sak inte är någon
ändring av ordinationen av dos IV enligt föreskrifterna om vaccination av
barn (SOSFS 2006:22).
Den uppkomna situationen med brist på fyrekvivalent vaccin mot polio,
difteri, stelkramp och kikhosta kan, vilket framgår av konsekvens
utredningen, lösas genom att barnhälsovården/elevhälsan beställer
femekvivalent vaccin. Detta kräver enligt IVO:s bedömning ingen
ändring av föreskrifterna om ordination eller administrering.
IVO anser att det är vårdgivaren för barnhälsovården/elevhälsan som har
ansvaret för att berörd hälso- och sjukvårdspersonal, i förekommande
fall, informeras om att bristen på fyrekvivalent vaccin kan hanteras
genom att femekvivalent vaccin beställs. Samtidigt bör vårdgivaren
uppmärksamma berörd personal på att den femte komponenten (Hib
vaccinet) inte ska administreras. Vårdgivaren bör också informera om
hur Hib-vaccinet ska hanteras, exempelvis om det ska kasseras.
IVO har det stöd myndigheten behöver i sin tillsyn av hälso- och
sjukvården och dess personal i 3 kap. 10 § SOSFS 2000: 1 i dess
nuvarande form och i 2 § SOSFS 2006:22 om vaccination av barn i dess
nuvarande form. Av 3 kap. 10 § SOSFS 2000: 1 framgår att en
sjuksköterska som antingen har genomgått specialistutbildning till
distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för
barn och ungdomar är behörig att ordinera läkemedel för vaccination i
enlighet med SOSFS 2006:22 om vaccination av barn. Av 2 § SOSFS
2006:22 framgår att vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio ska
erbjudas till barn i 5-6 års ålder.
IVO vill också påtala att skrivningarna i de två ändringsförslagen är
svåra att förstå. De kan därmed vara svåra att tillämpa, vilket skulle
kunna innebära en risk för patientsäkerheten vid vaccination av dos IV.
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Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Katarina Lagerstedt.
Juristen Anders Alexandersson, Rättsenheten, har deltagit i ärendets
handläggning. Inspektören Eva Bergdahl har varit föredragande.

För Inspektionen för vård och omsorg
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