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Socialdepartementet

Angående öppet brev från Funktionsrätt Sverige m.fl.

Tack för ert brev. Att skydda riskgrupper är en prioriterad fråga för
regeringen. Den 14 april 2020 fick Socialstyrelsen därför i uppdrag att
identifiera de riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt
allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 och därigenom kan ha
ett särskilt behov av att skyddas från smitta. Socialstyrelsen redovisade
uppdraget den 17 april 2020.
Covid-19 är en helt ny sjukdom. Därför saknas heltäckande kunskap om
vilka grupper som löper störst risk att bli svårt sjuka. Kunskapen om
riskfaktorer och sjukdomens karaktär liksom om behandlingsmöjligheter
ökar successivt vilket innebär att evidensläget kommer att förbättras över tid.
Socialstyrelsen följer kunskapsutvecklingen avseende riskgrupper och inkom
den 1 juni 2020 med en uppdatering av sin tidigare rapport gällande
identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt
allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19.
Regeringen beslutade den 25 juni 2020 att personer i riskgrupper och vissa
anhöriga som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika
smitta av covid-19, ska ha rätt till ersättning. Definitionerna av riskgrupperna
i förordningen om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss
smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 (SFS 2020:582)
bygger på Socialstyrelsens uppdaterade rapport.
Syftet med de tillfälliga bestämmelserna är att bidra till ett ökat skydd för
personer som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt
sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19 samt att minska risken för
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smittspridning till vissa personer i angivna riskgrupper och till personer som
är 70 år eller äldre.
Regeringen menar att det finns anledning att särskilt beakta de anhöriga som
ger stöd eller nära vård till en närstående i en riskgrupp i samma hushåll,
eftersom det under sådana omständigheter är svårt att upprätthålla social
distansering. De två grupper anhöriga som har identifierats är
hushållsgemensamma anhöriga som till viss del arbetar som personlig
assistent till en person i riskgrupp och hushållsgemensamma anhöriga som
till viss del får närståendepenning för vård av person i riskgrupp.
Risken för smitta minskas genom att personer i riskgrupp och anhöriga som
inte kan undvika närkontakt med personer i riskgrupp ges möjlighet att
tillfälligt avstå från förvärvsarbete i de fall de inte har möjlighet att utföra sitt
förvärvsarbete i hemmet och där arbetsgivaren inte kan erbjuda andra
arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller det i övrigt inte går att
anpassa arbetssituationen så att ett ur smittskyddssynpunkt lämpligt avstånd
kan hållas till andra för att undvika spridning av sjukdomen covid-19.
De nya bestämmelserna har tagits fram i dialog med riksdagen. Beslutet
bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet,
Liberalerna och Miljöpartiet.
För svar på frågor som är ställda till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten hänvisas till respektive myndighet.

Med vänlig hälsning,
Erika Nilsson
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