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Kurs ”Ordination vid vaccination covid 19”   
 

Syfte 
Kunskapshöjande utbildning för att ge sjuksköterskor ordinationsrätt vid vaccination Covid-

19. Att öka kunskap, få ett smidigare flöde, underlätta dokumentation och registrering vid 

vaccinering gällande de stora volymer som denna pandemivaccination kräver. Utbildningen 

kan också användas som repetitionsutbildning för de sköterskor som i dagsläget har 

delegation 

 

Bestämmelser ordination av vaccin 
Rätt kompetens behövs för att få ordinera vaccin  
(https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/distriktsskoterskor-och-barnsjukskoterskor-far-ordinera-vacciner-mot-covid-19/)  
 
Distriktssköterskor och barnsjuksköterskor har idag behörighet att ordinera läkemedel för 
vaccination enligt bland annat Folkhälsomyndighetens rekommendationer om 
influensavaccination till riskgrupper. Det framgår av Socialstyrelsen föreskrifter (HSLF-FS 
2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel. Dessa 
sjuksköterskor förutsätts ha nödvändig utbildning för att kunna hantera vacciner, vilket är 
anledningen till att de nu även får ordinera vacciner mot covid-19. Även alla läkare har rätt att 
ordinera vaccin mot covid-19. 

Alla sjuksköterskor får ge vaccin 

Samtliga sjuksköterskor får sedan tidigare administrera, det vill säga injicera, vaccin. Det 
framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination 
och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. 

 De nya föreskrifterna innebär att en sjuksköterska som genomgått specialistutbildning 
till distriktssköterska eller genomgått specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för 
barn och ungdomar, är behörig att till vuxna (personer över 18 år) ordinera vaccin 
mot covid-19, i enlighet med vaccinationsprogrammet i Folkhälsomyndighetens 
kommande rekommendationer. 

 En sjuksköterska är behörig om hen har en utbildning som är likvärdig med 
specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomar. 

 En sjuksköterska med annan utbildning inom kunskapsområdet 
vaccinationsverksamhet är behörig. Förutsättningen är dock att utbildningen är 
likvärdig med de som ges på specialistutbildning till distriktssköterska eller 
specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. 

 Verksamhetschefen ansvarar för att det sker en bedömning av om en utbildning är 
likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom 
hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Bedömningen ska dokumenteras. 

 Verksamhetschefen ansvarar för att det sker en bedömning av om en utbildning inom 
kunskapsområdet vaccinationsverksamhet är likvärdig med de som ges på 
specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och 
sjukvård för barn och ungdomar. Bedömningen ska dokumenteras. 

Läs mer https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/vaccinationer-covid-19/  

https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/distriktsskoterskor-och-barnsjukskoterskor-far-ordinera-vacciner-mot-covid-19/
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/vaccinationer-covid-19/
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Genomförande  
Självstudier, en onlinekurs på Högskolan Dalarna, omfattning inkl. kunskapstest ca 2 tim. 

Kursens genomförande sker på högskolans lärplattform. Inloggning, se bilaga. För godkänt 

kursintyg krävs 90% korrekta svar. 

 

Kursen innehåller föreläsningar inom områdena: 

 

1. Basal vaccinationsimmunologi 

2. Regelverk gällande vaccination för covid 19 

3. Basal kunskap om sjukdomen covid 19 

4. Kunskap om vaccin mot covid 19. 

a. Praktisk hantering (ex. hur ges vaccinet) 

b. Allergier 

c. Särskilda patientgrupper (ex patienter med antikoagulantia) 

d. Aktuella biverkningar (2021-01-20) 

Lärare för kursen är: 

Einar Forsling, specialistläkare infektionssjukdomar 

Cecilia Karlsson Janeröd, vaccinationssjuksköterska 

Marika Hagelberg, apotekare, adjunkt med vet vid HDa 

 

Utbildningen är ett samarbete mellan primärvården och smittskyddsenheten, Region Dalarna 

och medicinsk vetenskap, Högskolan Dalarna  

 

Behörighet 
Efter genomförd utbildning och kontroll av test (90% rätt) samt praktiskt handhavande ger 

verksamhetschef behörighet till att ordinera vaccination enl. medföljande blankett.  



Instruktion för registrering av kurs ”Ordination vid vaccination 

covid 19” 

 

Om du inte har ett konto hos Högskolan Dalarna 

Om du inte har ett konto hos Högskolan Dalarna måste du skapa ett särskilt (externt) konto i 

katalogen för öppna kurser. Öppna länken: https://open.ext.du.se och klicka på “Sign Up” 

(uppe till höger). Följ instruktionerna och bekräfta ditt medlemskap med din e-post. Ange din 

e-postadress och lösenordet som du redan har skapat. Klicka här för en videoguide. 

 

Om du har ett konto hos Högskolan Dalarna: 

Om du redan har ett konto hos Högskolan Dalarna (till exempel lbq@du.se eller 

v02lajba@du.se) kan du använda detta konto för att logga in. Gå till katalogen för öppna 

kurser: https://open.du.se och logga in med ditt användarnamn och lösenord för Högskolan 

Dalarna. Klicka här för en videoguide. 

 

Support! 

Vid problem med att komma in på kursen. Vänligen kontakta support@du.se eller via telefon 

023-77 88 88.  

https://open.ext.du.se/
http://api.kaltura.nordu.net/tiny/2vcfk
https://open.du.se/
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