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Synpunkter gällande promemorian ”Tillfälliga bestämmelser om 

förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19” 
 

Riksförbundet HjärtLung önskar lämna följande synpunkter som underlag till Funktionsrätt 

Sveriges remissvar: 

 Enligt regeringens förslag har en försäkrad rätt till sjukpenning i förebyggande syfte utöver 

det som specificeras i socialförsäkringsbalken om personen uppfyller vissa kriterier. I 

förordningsförslaget listas förslag på vilka diagnosgrupper som bör omfattas av rätten till 

förebyggande sjukpenning. Bland annat listas samtidig förekomst av mer än en av 

diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (kärlkramp, hjärtsvikt, stroke), hypertoni, diabetes med 

komplikationer, kronisk njursjukdom och njursvikt eller kronisk leversjukdom. Riksförbundet 

HjärtLung anser att även personer med en (1) hjärt-kärlsjukdom, samt närstående med 

behov av omhändertagande av personer i samma riskgrupp, bör omfattas av rätten till 

förebyggande sjukpenning.  

 

 Regeringen skriver, med hänvisning till Socialstyrelsens rapport om riskgrupper, att data 

hittills inte talar för att hjärt-kärlsjukdomar var för sig innebär någon tydlig riskökning. 

Samtidigt bortser regeringen från att Socialstyrelsen på annan plats i sin rapport skriver att 

de riskfaktorer som hittills har kunnat identifieras inte ger svar på vad som är avgörande för 

att en person ska förbli symtomfri eller utveckla allvarlig sjukdom och kanske avlida i covid-

19. Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida att personer som är yngre än 70 år också 

kan ha ökad risk att bli allvarligt sjuk om de har ”någon eller några av de sjukdomar som 

nämns ovan”. Vi hänvisar också till klinisk erfarenhet som visar att till exempel diagnosen 

hjärtsvikt uppenbart räcker som riskfaktor. Att i ett osäkert kunskapsläge exkludera ett stort 

antal personer med kronisk hjärt-kärlsjukdom från ekonomisk ersättning ser vi som mycket 

allvarligt. Om man istället inkluderar personer med en kronisk hjärt-kärlsjukdom till 

förebyggande sjukpenning kan individer själva avgöra sitt behov utifrån sin levnads- och 

arbetssituation.  

 

 Förordningen avses träda i kraft den 1 juli 2020. Riksförbundet HjärtLung anser att ersättning 

bör betalas ut retroaktivt för den tid personer i arbetsför ålder och som uppfyller kriterierna 

redan har avstått förvärvsarbete på grund av smittorisk. Det är Riksförbundet HjärtLungs 

erfarenhet att många personer tillhörande riskgrupper redan vid pandemins utbrott vidtog 

försiktighetsåtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sökanden 

bör därför ersättas retroaktivt för den tid som går att styrka via läkarintyg enligt den ordning 

som föreslås i 9 § i förordningen.  

 

 Riksförbundet HjärtLung vill påpeka vikten av en snabb och effektiv behandling av sökandes 

ansökan då många personer i riskgrupper under flera månader avstått arbete då de tvingats 

välja mellan hälsa och arbete. Försäkringskassan bör därför påskynda verkställandet och 

godkänna ansökan där patient och läkare är överens om individens medicinska skyddsbehov. 
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/rad-och-information-till-riskgrupper/

