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Nationellt/ Västra Götalandsregionen 
 
Beslut om ersättning för särskilda riskgrupper (covid-19), gäller f o m 200701 

Försäkringskassan 
https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/sjukdom/intyg-ersattning-riskgrupper 
 

Riksdag och regering har fattat beslut om ersättning till riskgrupper, beslutet börjar att gälla den 
1 juli 2020.  

Nu kommer mer detaljerad information från Försäkringskassan hur läkarintyget ska fyllas i: 

Informationen i de fält som behöver vara ifyllda enbart för att intyget ska gå att utfärda elektroniskt kommer inte att 
användas vid bedömningen av om personen tillhör en riskgrupp. Intygen kommer inte heller att användas som underlag för 
bedömningar av arbetsförmåga eller beslut om andra förmåner. Bokstaven ”R” som enligt instruktionen ska användas, visar 
att intyget inte gäller vanlig sjukpenning.  

Försäkringskassan har av systemtekniska och hanteringsmässiga skäl beslutat att Försäkringskassans läkarintyg för 
sjukpenning FK 7804 (alternativt det tidigare intyget 7263) ska användas. En del av uppgifterna på intyget behövs inte i 
bedömningen av om en person tillhör riskgrupp. Fälten behöver dock fyllas i ändå, för att intyget ska gå att utfärda 
elektroniskt. Det finns instruktioner i ifyllnadsstödet nedan som riktar sig direkt till dig som utfärdar läkarintyg för hur dessa 
fält fylls i. 

Så fyller du i ett läkarintyg — steg för steg 

Ange enbart den siffra (mellan 1 och 7) som motsvarar aktuell riskgrupp genom att skriva till exempel ”riskgrupp 1”. 
Riskgruppstillhörigheten anges utan diagnoskod. Du behöver inte återge den fullständiga beskrivningen av respektive 
riskgrupp, eftersom det finns en begränsning i hur många tecken som kan användas i fältet. Om diagnosnamnet som 
förifylls när du anger diagnoskoden är väldigt lång, kan du behöva radera en del av den förifyllda texten för att få plats med 
riskgruppsangivelsen. 

Under diagnos/diagnoser samt intyget baseras på skriver du vad som gäller för aktuell person/intyg om diagnos/diagnoser, 
riskgruppstillhörighet samt vad intyget baseras på. 

Fälten avstängning enligt smittskyddslagen, rekommendationer, planerad eller pågående behandling/åtgärd, 
arbetslivsinriktad rehabilitering, försäkringsmedicinska beslutsstödet, kommer patienten att få tillbaka sin arbetsförmåga i 
nuvarande arbete, annat färdsätt, kontakt önskas samt övriga upplysningar lämnar du tomma. Du kan självklart använda 
kontakt önskas eller övriga upplysningar vid behov. 

Resterande delar av intyget fyller du i enligt instruktion nedan när intyg utfärdas elektroniskt. 

Fyll i så här 

• ange personens diagnos/diagnoser och diagnoskod (diagnos/diagnoser) 

• ange vilken riskgrupp diagnosen/diagnoserna tillhör före det förifyllda diagnosnamnet  (diagnos/diagnoser) 

• ange vad intyget är baserat på samt datum (intyget baseras på) 

• ange ”R” i fältet för sjukdomsförlopp (aktuellt sjukdomsförlopp) 

• ange ”R” i fältet för funktionsnedsättning (funktionsnedsättning), 

• ange ”R” i fältet för aktivitetsbegränsning (aktivitetsbegränsning) 

https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/sjukdom/intyg-ersattning-riskgrupper


• välj ”nuvarande arbete”, ange ”R” i rutan för yrke/arbetsuppgifter (patientens arbetsförmåga bedöms i 
förhållande till) 

• välj omfattningen "1/1" (patientens arbetsförmåga bedöms nedsatt till) 

• ange perioden ”dagens datum”, "2020-09-30" (patientens arbetsförmåga bedöms nedsatt till) 

• underskrift/signera intyg (uppgifter och bedömningar bekräftas) 

 
 
Vi hittar inte längre information att intyget inte får skickas in elektroniskt före den 24 augusti.  
Rekommendation: Försök alltså att skicka intyget elektroniskt redan nu. 
 
_____________ 
 
 
Att komma ihåg:  
 

Vilka är riskgrupperna? 
Sveriges Riksdag 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2020582-om-viss-
sjukpenning-i_sfs-2020-582 
 
 

1. En cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant 
behandling (tilläggsbehandling). 

2. Samtidig förekomst av mer än en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell 
hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, 
klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett 
organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CKD stadium 4 och 5), kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad 
lungkapacitet (<50 procent) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling. 

3. Diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 och däröver. 
4. En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen. 
5. Binjurebarkssvikt. 
6. Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling. 
7. Immunbristtillstånd som svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt 

nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt, högdosbehandling eller långtidsbehandling med kortison eller 
andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten, flerfunktionsnedsättning (intellektuell 
funktionsnedsättning och samtidig rörelsenedsättning) som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19. 

 

 

  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2020582-om-viss-sjukpenning-i_sfs-2020-582
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2020582-om-viss-sjukpenning-i_sfs-2020-582


Medpro Clinic – internt 
 
Ökat tryck på telefonrådgivning 

 
Situation: 
 
De senaste veckorna observerats en kraftig höjning av inkommande telefonsamtal via TeleQ. 
Däremot förefaller antal fysiska besök på vårdcentralen stagnera på samma nivå som tidigare – 
som dock kan variera ordentligt mellan olika vårdcentraler. 
I telefon efterfrågas – bland receptförnyelse eller tidsbokningar – ff.a. kvalificerad medicinsk 
rådgivning. 
 
 
Uppdrag: 
 
Våra vårdcentraler upprätthåller en hög, patientsäker och kvalificerad nivå gällande medicinsk 
rådgivning via telefon. Alla patienter som kontaktar vårdcentralen via telefon/ TeleQ ska bli 
uppringda inom en rimlig tid – och alltid samma dag. 
 
 
Genomförande: 
 
All personal på vårdcentralen ska involveras för att kunna uppfylla uppdraget – speciellt nu 
under pandemi- och semestertiden. 
 
Som tidigare kan administrativ/ eller icke legitimerad personal ta hand om t.ex. bokning av labb/ 
ssk- och läkarbesök eller receptförnyelse. 
 
Legitimerade sjuksköterskor ansvarar i första hand för ”medicinsk rådgivning”.  
 
OBS:  
Från och med nu och i mån av tid bör även läkarna involveras i TeleQ som gäller ”medicinsk 
rådgivning”.  
Tidboken behöver evt anpassas eller icke-bokade tider ska användas för denna tjänst. 
Videodistansmöte erbjuds när det känns lämpligt. 
 

Gemensamt är vi starka! 
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