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Bakgrund
Regeringens information om beslut och förändringar inom socialförsäkringsområdet, till exempel
sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen, med anledning av nya coronaviruset:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgarder-inom-sjukforsakringenmed-anledning-av-corona/
Förändringar i denna version jämfört med föregående är gulmarkerade.

Smittbärarpenning
Den som har hushållskontakt med en person med Covid-19 ska ges förhållningsregler. Med
hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden
som hen varit smittsam. Det är läkaren som beslutar om förhållningsregler, vilket kan innebära att
hen inte får gå till arbetet. Den som inte kan arbeta hemifrån, utan mister inkomst har rätt att ansöka
om så kallad smittbärarpenning från Försäkringskassan. Det är läkaren som beslutat om
förhållningsregler som utfärdar sjukintyg. Vid smittbärarpenning krävs läkarintyg från dag 1.

Sjukskrivning
Läkarintyg för sjuklöneperioden dag 2-14 är avskaffad tom 31 december 2020.
Om första sjukdag inträffar före den 1 november 2020 kommer Försäkringskassan avvakta med att
begära in läkarintyg för perioden mellan dag 15 och 21.
Om första sjukdag är 1 november eller senare så behövs ett läkarintyg från dag 15 i sjukperioden.
Patient som är deltidssjukskriven och blir sjukskriven i en högre omfattning behöver ett läkarintyg
från och med dag 8.
Tillfälligt har kravet på läkarintyg tagits bort för arbetssökande som deltar i program genom
Arbetsförmedlingen eller dess leverantörer. Gäller tom 31 december 2020.
Arbetsgivaren kan fortfarande kräva förstadagsintyg i särskilda fall.
Försäkringskassan har mer information på sin hemsida:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler/om-lakarintyg-for-digsom-ar-partner-till-forsakringskassan

Utökad möjlighet att göra undantag i rehabiliteringskedjan
En av effekterna av Coronapandemin är att planerad vård och rehabilitering ställs in.
Försäkringskassan har tillfälligt beslutat att personer som har sjukpenning och väntar på
vård/rehabilitering ska kunna undantas från att prövas mot hela arbetsmarknaden efter dag 180 och
dag 365 i rehabiliteringskedjan. Detta gäller fr o m 2 april t o m 31 december 2020.
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Försäkringsmedicinskt beslutsstöd vid covid-19
Socialstyrelsens Försäkringsmedicinskt beslutsstöd ger vägledning för bedömning av arbetsförmåga
vid covid-19 efter intensivvård med respiratorbehandling: https://roi.socialstyrelsen.se/fmb/covid19-efter-intensivvard-med-respiratorbehandling/641

Karensavdrag
Karensavdraget är tillfälligt avskaffat från 11 mars t o m 31 december 2020.

ICD-10 koder
U07.1 Covid-19 virus påvisat
U07.2 Covid-19 virus ej påvisat
Z86.1A Covid-19 i den egna sjukhistorien (tillstånd som klassificeras under U07.1-U07.2)
U09.9 Postinfektiöst tillstånd efter covid-19
U10.9 Multisystemiskt inflammatoriskt syndrom associerat med covid-19

Ersättning till riskgrupper
Tillfällig ersättning för person i riskgrupp, som riskerar att bli allvarligt sjuk av covid-19. Gäller den
som är anställd eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att
undvika smitta. Gäller perioden 1 juli – 31 december 2020 och högst 184 dagar. Ansökan kan göras
från 24 augusti, det går då att ansöka retroaktivt från 1 juli.
Förändring i den diagnoslista som ligger till grund för rätten till ersättning för riskgrupp. Diagnosen
kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet blir en egen riskgrupp och ger rätt till
ersättning utan samtidigt förekomst av annan diagnos. Förändringen gäller retroaktivt från den 1 juli.
För att kunna skicka intyget elektroniskt använd instruktionen nedan. Intygen kommer inte att
användas som underlag för bedömningar av arbetsförmåga eller beslut om andra förmåner. Mer
information finns på Försäkringskassans hemsida.
Du fyller i FK 7804 så här:
Fält
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Instruktion
Lämna tomt
Ange vad intyget är baserat på samt datum
Välj ”Nuvarande arbete”, ange ”R” i rutan för yrke/arbetsuppgifter
Ange diagnos/ diagnoser
Ange vilken riskgrupp patienten tillhör, genom att skriva ”riskgrupp” samt siffra ”1-7” som
motsvarar aktuell riskgrupp, ingen diagnoskod på denna rad.
Ange ”R” i fältet
Ange ”R” i fältet
Lämna tomt
Fyll i omfattning och tidsperiod (aktuellt datum - 201231)

Covid-19 - sjukskrivning
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-24717
Version: 18
Handlingstyp: Instruktion/Rutin

Sidan 3 av 5

9.
10.

Välj ”Patienten kommer med stor sannolikhet att kunna återgå helt i nuvarande
sysselsättning efter denna sjukskrivning”
Välj ”Inte aktuellt”

Person som vill söka ersättning för att närstående tillhör
riskgrupp
Personer som har närståendepenning eller är assistent åt närstående i riskgrupp och som måste
avstå från arbete för att undvika att smitta den närstående, kan ansöka om smittbärarpenning från
24 augusti. Detta gäller för perioden 1 juli- 31 december 2020 och högst 184 dagar. När en person
vill söka ersättning för att den närstående tillhör riskgrupp ska intyget därför utfärdas för den
närstående med blankett FK7804, se information ovan. Mer information finns på Försäkringskassans
hemsida.

Vård av barn (vab)
Från och med 1 november 2020 krävs intyg om barnets sjukperiod är 8 dagar eller längre. Om barnet
blir friskt innan 1 november 2020 behövs inget läkarintyg. Det gäller även om föräldern lämnar in en
ansökan om ersättning efter 1 november. Om barnet fortfarande är sjukt efter 1 november krävs ett
läkarintyg dag 8 av barnets sjukperiod.
Från och med den 25 april kan förälder få ersättning om förskolan eller skolan är stängd på grund av
covid-19 fastän barnet inte är sjukt eller sprider smitta.
Från 25 april 2020 finns ett tillfälligt undantag från kravet på läkarutlåtande för att styrka det vårdeller tillsynsbehov som krävs för tillfällig föräldrapenning vid sjukdom för barn mellan 12 och 16 år.
Behovet ska fortfarande styrkas, men det får göras även på annat sätt än genom ett läkarutlåtande.
Detta undantag upphör att gälla 31 december 2020.

Förebyggande ersättning för vab för barn som varit allvarligt sjuka
Föräldrar till barn som nyligen har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i
covid-19, kan få en förebyggande ersättning för vab (förebyggande tillfällig föräldrapenning) om de
behöver avstå från arbete. Ett läkarutlåtande krävs där det framgår att barnet på grund av den
allvarliga sjukdomen eller en behandling som barnet någon gång från och med den 1 januari 2020 har
genomgått för den allvarliga sjukdomen behöver skyddas från smitta av det virus som orsakar
sjukdomen covid-19. Gäller t o m 31 december 2020. Ersättning kan ges högst 184 dagar.
Använd läkarutlåtande FK7436, endast fält/punkt 1, 3 och 6 behöver fyllas i:
Fält
1.
2.
3.

Instruktion
Barnet.
Lämna tomt.
Barnets hälsotillstånd. Här ska det framgå att det på grund av den allvarliga sjukdomen eller
en behandling som barnet har genomgått för den allvarliga sjukdomen finns skäl att skydda
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4.
5.
6.

barnet från smitta av det virus som orsakar covid-19. Ange också för vilken tidsperiod som
bedömningen gäller.
Lämna tomt.
Lämna tomt.
Läkarens underskrift.
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