Instruktion för ifyllande av läkarintyg för
riskgrupper för Covid -19
Vilket intyg skall användas? Läkarintyg för sjukpenning (7804)
Hur fyller läkaren i intyget? Under grund för medicinskt underlag samt
diagnos skriver du vad som gäller för aktuell person/intyg om
diagnos/diagnoser, riskgruppstillhörighet samt vad intyget baseras på.
Fälten under rubrikerna smittbärarpenning, medicinsk behandling, kontakt
samt övriga upplysningar lämnar du tomma. Du kan självklart använda kontakt
eller övriga upplysningar vid behov.
Resterande delar av intyget fyller du i enligt instruktion nedan när intyg
utfärdas elektroniskt.
Fyll i så här:
1. ange vad intyget är baserat på samt datum (grund för medicinskt
underlag)
2. välj "nuvarande arbete", ange "R" i rutan för yrke/arbetsuppgifter
(sysselsättning)
3. ange personens diagnos/diagnoser och diagnoskod (diagnos)
4. ange vilken riskgrupp diagnosen/diagnoserna tillhör före
diagnosnamnet t.ex (Riskgrupp 3 annan ospecificerad fetma E66.8)
5. ange "R" i fältet för funktionsnedsättning (sjukdomens konsekvenser)
6. ange "R" i fältet för aktivitetsbegränsning (sjukdomens
konsekvenser)
7. välj omfattningen "100 %"
8. ange endast datumet för intygsutfärdande alltså inte t o m datum
9. välj " patienten kommer med stor sannolikhet att kunna återgå helt i
nuvarande sysselsättning efter denna sjukskrivning"
10. välj "inte aktuellt" (åtgärder)
11. signera intyget (vårdenhetens adress)

Vilka sjukdomstillstånd räknas som riskgrupp för covid-19?
Riskgrupperna finns i 2 § i förordningen (2020:582) om viss sjukpenning i
förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen
covid-19:
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 (CDK
stadium 4 och 5) 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-cellsanemi, 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,
någon av de diagnoser som anges i 2, förutom hypertoni, som har sådan
svårighetsgrad som innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid
covid-19.
8. Kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet.
Att enbart vara 70 år eller äldre ger inte rätt till ersättning.

