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Hemställan avseende temporärt upphävt krav på läkarintyg 
under sjuklöneperioden  

Regeringens besked om temporärt upphävt karensavdrag är en viktig åtgärd för att säkerställa 

att de rekommendationer Folkhälsomyndigheten utfärdat, för att minska risken för 

smittspridning, ska efterlevas. Enligt WHO:s rapport "Report of the WHO-China Joint 

Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)" anges att de flesta personer som fått 

lindriga sjukdomssymtom (feber och hosta) blev friska efter två veckor.  

Folkhälsomyndighetens direktiv innebär att en stor grupp med milda symtom, som annars 

skulle ha arbetat, anmodas att stanna hemma från arbetet för att förhindra spridning av Covid-

19.  

En arbetstagare som är sjuk och har nedsatt arbetsförmåga har enligt sjuklönelagen rätt till 

sjuklön från arbetsgivaren de första 14 dagarna. För att arbetstagaren ska ha rätt till sjuklön 

från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan krävs dock att han eller 

hon kan styrka nedsättningen av arbetsförmågan genom ett intyg av läkare eller tandläkare.  

Kravet på intyg innebär att en stor grupp av personer kommer att behöva uppsöka vården för 

att styrka att de är fortsatt sjuka. SKR ser att det innebär en ökad risk för smittspridning då 

potentiellt smittade personer uppsöker vården för att få intyg. Utfärdandet av intyg kommer 

vidare att orsaka en ökad belastning på hälso- och sjukvården i en situation där resurserna 

redan är ansträngda. Samtidigt är det viktigt att säkerställa att arbetstagare inte återgår i arbete 

med kvarstående symtom om smittspridning ska förhindras.  

SKR vill mot bakgrund av detta hemställa till regeringen att under samma tidsperiod som 

karensavdraget upphävs också upphäva kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden.   

De merkostnader för sjuklön som följer av Folkhälsomyndighetens rekommendation bör falla 

in under de extraordinära kostnader som kommuner och regioner ska kompenseras för.  
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