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Beslut om rekommendation
Ärende
Beslut om rekommendation att sådana riskgrupper som anges i 2 § förordning
(2020:582) om tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med
anledning av sjukdomen covid-19 behöver avstå från förvärvsarbete utanför
hemmet tills vidare.
Av 2 § förordning (2020:582) följer att en försäkrad har rätt till sjukpenning om
hen helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av viruset
som orsakar sjukdomen covid-19, med anledning av att hen tillhör en sådan
riskgrupp som anges i p. 1-7.
Som villkor för att sjukpenning ska lämnas gäller bland annat att det av en
rekommendation från Folkhälsomyndigheten framgår att sådana försäkrade som
anges enligt ovan behöver avstå från förvärvsarbete utanför hemmet.

Bakgrund
SARS-CoV-2 är ett för mänskligheten helt nytt virus som orsakar infektionen
covid-19. Då ingen utbredd immunitet finns så har detta virus orsakat en pandemi
och alla riskerar att smittas. De flesta som smittas får bara milda symtom men i
vissa fall orsakar infektionen en kraftig inflammatorisk reaktion som ger allvarliga
symtom och kan leda till döden. Någon specifik behandling mot viruset finns ännu
inte och den behandling som kan ges är främst symtomatisk och understödjande.
Varför vissa blir mycket sjukare än andra är inte helt klarlagt men det är visat att
ökad ålder och vissa sjukdomar och tillstånd ökar risken för allvarlig sjukdom och
död.
Socialstyrelsen fick i april ett regeringsuppdrag att definiera riskgrupper som löper
särskilt hög risk för att drabbas av svår sjukdom vid covid-19, med målet att
definiera vilka som kan vara aktuella för ersättning om de inte kan utföra sitt arbete
utan risk för att exponeras, antingen i arbetet eller på vägen dit.
Då dessa personer i högre utsträckning än andra riskerar att bli allvarligt sjuka vid
covid-19 rekommenderas de av Folkhälsomyndigheten att utöva social distansering
och undvika plaster där människor samlas. Om man har ett arbete som innebär
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direktkontakt med många andra och tillfälligt byte av arbetsuppgifter inte är
möjligt, kan det utgöra skäl till att avstå från förvärvsarbete utanför hemmet.
Förutom risken för den enskilde vid allvarlig sjukdom så ökar det dessutom
belastningen på det redan ansträngda läget i sjukvården och ger ett ökat behov av
resurser för rehabilitering som då medför ytterligare stora samhällskostnader.

Folkhälsomyndighetens bedömning
För närvarande bedöms samhällssmittan av covid-19 i Sverige vara av sådan
omfattning att om man tillhör en riskgrupp med särskilt hög risk för att bli
allvarligt sjuk vid covid-19, behöver man minimera sina kontakter utanför hemmet.
Det kan innebära att man måste avstå från förvärvsarbete om arbetet medför nära
kontakter med personer utanför hushållet.

Beslut
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att sådana riskgrupper som anges i 2 §
förordning (2020:582) behöver avstå från förvärvsarbete utanför hemmet tills
vidare.
Denna rekommendation gäller tills vidare från och med den 1 juli 2020.
Denna rekommendation meddelas Regeringskansliet och Försäkringskassan denna
dag.
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