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Verkställighetsbeslut
Datum 2020-03-16
Diarienummer RS 2020-01760

Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret
Handläggare: Lena Kullander
Telefon: 0702 229 964
E-post: lena.b.kullander@vgregion.se

Tillfälligt beslut om att avstå kravet på sjukintyg
efter sjunde dagen i anledning av Covid-19
Beslut
1. Kravet i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB § 28 mom 2 att
medarbetare ska styrka nedsättning av arbetsförmåga på grund av sjukdom
genom intyg av läkare eller tandläkare från dag 8 under sjuklöneperioden
efterges.
2. Beslutet gäller från och med idag och fram till och med det datum då
karensavdrag återinförs eller, för det fall riksdagen inte fattar beslut om att
karensavdraget ska upphävas, till och med den 30 april 2020.
3. Beslutet påverkar inte vad som gäller för förstadagsintyg.
4. Om riksdagen fattar beslut om att upphäva kravet på intyg enligt 9 § lagen
om sjuklön gäller istället vad som framgår av det beslutet.

Sammanfattning av ärendet
En medarbetare som är sjuk och har nedsatt arbetsförmåga har enligt
sjuklönelagen rätt till sjuklön från arbetsgivaren de första 14 kalenderdagarna. För
att medarbetaren ska ha rätt till sjuklön vid ledighet på grund av sjukdom utöver
sju kalenderdagar krävs dock att medarbetaren 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. Detta innebär i sig en ökad risk för
smittspridning. 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 medarbetare inte återgår i arbete med
kvarstående symtom om smittspridning ska förhindras.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har hemställt till regeringen att under
samma tidsperiod som karensavdraget upphävs också upphäva kravet på
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läkarintyg under sjuklöneperioden. Regeringen har också uttalat att man har för
avsikt att föreslå riksdagen ett sådant beslut.
Datum för beslut: 2020-03-17

Marina Olsson
HR-direktör

Beslutet skickas till


Samtliga HR-chefer
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