
   

Skapat 2021-09-28 

Information om rätt att ordinera och 
administrera vaccin mot covid-19 
 

Ordinationsrätt för vaccin mot covid – 19  
Läkare får ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19.  

Nedanstående beskrivna sjuksköterskor får ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19.   

• En sjuksköterska som genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller genomgått 
specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, är behörig att till vuxna 
och barn ordinera vaccin mot covid-19, i enlighet med vaccinationsprogrammet i 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

• En sjuksköterska är behörig att till vuxna och barn ordinera vaccin mot covid-19 om hen har 
en utbildning som är likvärdig med hela specialistutbildningen till distriktssköterska eller hela 
specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Verksamhetschef 
ansvarar för bedömning av om en utbildning är likvärdig. Bedömningen ska dokumenteras. 

• En sjuksköterska med annan utbildning inom kunskapsområdet vaccinationsverksamhet är 
behörig att till vuxna och barn ordinera vaccin mot covid-19 i enlighet med 
vaccinationsprogrammet i Folkhälsomyndighetens rekommendationer under förutsättning 
att utbildningen är likvärdig med de som ges på specialistutbildning till distriktssköterska 
eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Verksamhetschef 
ansvarar för bedömning av om en utbildning är likvärdig. Bedömningen ska dokumenteras. 

Nya föreskrifter om ordinationsrätt för vaccin mot covid-19 trädde i kraft den 4 augusti 2021  

(HSLF-FS2020:81) 

Se även:  

Distriktssköterskor och barnsjuksköterskor får ordinera vaccin mot covid-19 även till barn - 

Socialstyrelsen 

 

Administrationsrätt för vaccin mot covid -19: 
Alla sjuksköterskor får administrera, det vill säga injicera, vaccin mot covid-19.  

Vaccinet ska alltid vara ordinerat av person med ordinationsrätt för vaccin mot covid-19. 

Detta framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS2020:81)) om ordination och 

hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.  

 

Svar på frågor om ordinationsrätt, administration och delegering kopplat till vaccin mot covid-19 

Vaccinationer covid-19 - Socialstyrelsen 

Mer information om vem som får göra vad i vården  

Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården? (socialstyrelsen.se) 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201737-om-ordination-och-hantering-av-lakemedel-i-halso--och-sjukvarden/
https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/distriktsskoterskor-och-barnsjukskoterskor-far-ordinera-vaccin-mot-covid-19-aven-till-barn/
https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/distriktsskoterskor-och-barnsjukskoterskor-far-ordinera-vaccin-mot-covid-19-aven-till-barn/
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/201737-om-ordination-och-hantering-av-lakemedel-i-halso--och-sjukvarden/
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/vaccinationer-covid-19/
https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/

