
Uppdatering Covid-19, löpande nummer 21 
2 juli 2020, kl 12.00 
 
 

Nationellt/ Västra Götalandsregionen 
 
Regional rutin – Vårdhygien Covid-19 version 9, 200630 
Västra Götalandsregionen 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/44910/V%C3%A5rdhygien%20-
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Förändringar i denna version gäller huvudsakligen personlig skyddsutrustning utan risk för 
aerosolsmitta, där visir alltid kombineras med munskydd. 
 
Vid vårdnära arbete (inom 1 meter) från patient/ vårdtagare utan risk för aerosolsmittta används 
numera alltid heltäckande visir i kombination med vätskeavvisande munskydd (IIR) eller med 
munskydd klass II. 
Munskydd och visir behöver inte bytas mellan patienter och kan användas så länge det inte tas 
av, förorenas, skadas eller genomfuktats. 
 
Användning av plastförkläde och skyddshandskar enligt tidigare rutiner. 
 
__________________ 
 
 

Beslut om ersättning för särskilda riskgrupper (covid-19), gäller f o m 200701 
Försäkringskassan 
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/forsakringsmedicin/aktuellt/beslut-om-
ersattning-for-sarskilda-riskgrupper-covid-19/ 

 

Riksdag och regering har fattat beslut om ersättning till riskgrupper, beslutet börjar att gälla den 
1 juli 2020. Försäkringskassan räknar med att kunna ta emot ansökningar och påbörja 
handläggningen den 24 augusti. 

När ansökan om viss förebyggande sjukpenning eller viss smittbärarpenning görs behöver 
Försäkringskassan tillgång till ett läkarintyg som tydliggör att den sökande eller dennes 
närstående (i det fall viss smittbärarpenning är aktuellt) tillhör riskgrupp. 

Det har inte tagits fram något nytt läkarintyg för dessa ersättningar utan det intyg som ska 
användas är läkarintyg för sjukpenning (7804). I de fall 7804 inte finns tillgängliggjort ännu ska 
den äldre versionen av läkarintyg användas. 

Anledningen till att Försäkringskassan väljer att använda läkarintyget för sjukpenning är att 
andra underlag riskerar att misstolkas av Försäkringskassans ärendehandläggningssystem. Vid 
misstolkning av underlag riskerar handläggningen att fördröjas avsevärt. 

Det som behöver intygas är diagnosen och vilken riskgrupp som personen tillhör av de 
riskgrupper som anges i förordningen. 
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Detta innebär att vissa fält i intyget (som i de fall intygandet gäller sjukpenning är obligatoriska) 
inte ska fyllas i som vanligt. När läkarintyg i ett senare skede, efter den 24 augusti, skickas in 
digitalt även av hälso- och sjukvården kommer detta troligen att innebära att något ändå måste 
skrivas i de obligatoriska fälten för att intyget ska komma igenom. Ifyllnadsinstruktioner för 
intyget kommer inom kort att läggas upp på Försäkringskassans hemsida. 

Om intyg utfärdas före den 24 augusti ska intyget inte skickas in elektroniskt av hälso- och 
sjukvården. Uppmana personen att på egen hand skicka intyget via intygstjänsten i samband 
med ansökan. 
 
Kommentar: Intyget kan skötas som ett administrativt ärende om man har tillräcklig kännedom 
om patienten eller tillgång till journaler. 
 
_____________ 
 
 

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

Regeringen har beslutat om ett antal sjukdomstillstånd som innebär hög risk för att bli allvarligt 
sjuk av covid-19 som kan ge rätt till ersättning.  
 

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. 

 
 
Ansvariga: 
Lena Larsson, COO 
Christian Donnerstag, CMO 
Danielle Braender, HR-chef 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler
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

