
 

 

Koncernstab HR 

Västra Götalandsregionen 

2022-04-01 uppdaterad version 33 

Svar på vanliga frågor från 
medarbetare och chefer 
Nedan finns redovisat en del av de frågor som har ställts med 
anledning av sjukdomsutbrottet av covid-19. Information om läget 
finns på Vgregion.se och på Folkhälsomyndighetens hemsida. 
Uppdateringar på dessa sidor sker löpande och det är viktigt att både 
chefer och medarbetare håller sig underrättade om vad som gäller. 

I denna version har frågeställningar som inte längre bedöms vara 
aktuella plockats bort. 

Den uppdatering som görs nu sker mot bakgrund av att covid-19 från 
och med den 1 april 2022 inte är en allmänfarlig eller samhällsfarlig 
sjukdom 

Detta gäller från den 1 april 2022 
 

(Uppdaterad 2022-04-01) 

 
Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av 

covid-19. Uppmaningen att stanna hemma vid symtom på covid-19 finns kvar. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat 

sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör 

undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en 

medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig 

sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.  

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att 

du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra 

människor. 

Nedan finns länkar till ytterligare information från VGR, Folkhälsomyndigheten, 

SKR och Försäkringskassan.  

Covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)  

https://www.vgregion.se/covid-19-corona/?vgrform=1
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
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Covid-19 och coronaviruset | SKR  

Det går också att prenumerera på uppdateringar på informationen från SKR.  

Till dig som medarbetare 
Vad gäller om jag bor tillsammans med någon som har covid-19? 

(Uppdaterad 2022-04-01) 

Rekommendationerna om hushållskarantän har tagits bort.  

Vad gäller för smittbärarpenning? (uppdaterad 2022-04-01) 

Eftersom covid-19 från och med den 1 april 2022 inte längre klassas som 

allmänfarlig sjukdom kan smittbärarpenning inte utgå. Läs mer 

om smittbärarpenning hos Försäkringskassan.  

Vilken ersättning kan jag få om jag ingår i en riskgrupp? (Uppdaterad 2022-

04-01) 

Möjligheten att få ersättning har upphört den 1 april 2022. 

Vad ska du som medarbetare tänka på om du ska åka utomlands på 

semestern? (Uppdaterad 2022-02-09) 

Rekommendationen om karantän efter utlandsvistelse har tagits bort. 

 

Vad gäller om jag får biverkningar av covid-19 vaccin som gör att 

arbetsförmågan blir nedsatt? (Uppdaterad 2022-04-01) 

Om du får biverkningar som gör att din arbetsförmåga blir nedsatt ska du 

sjukanmäla sig enligt vanlig rutin. Sjuklön utges av arbetsgivaren på vanligt sätt 

och karensavdrag ska göras. Ersättning för karensavdrag utgår inte efter den 31 

mars 2022.  

Kan en arbetsgivare tvinga en medarbetare att vaccinera sig? (Nytt 2021-01-

20) 

En arbetsgivare kan inte tvinga sina medarbetare att ta ett vaccin. I Sverige finns 

ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Däremot kan 

arbetsgivaren under vissa förutsättningar behöva göra förändringar i vissa 

verksamheter för att förhindra smittspridning. Eventuella förändringar kring 

arbetsplats eller arbetsuppgifter för arbetstagare som saknar vaccination i en sådan 

situation, ska ske inom ramen för arbetsskyldigheten i anställningen. Sådana 

åtgärder ska dock endast vidtas om det finns särskilda skäl för det utifrån 

verksamhetens behov. Ett sådant ställningstagande kräver en bedömning utifrån 

omständigheterna i varje enskilt fall.  

Att en medarbetare inte är vaccinerad innebär i sig ingen rätt för arbetsgivaren att 

vidta arbetsrättsliga åtgärder.  

Läs mer om vaccinering av personal i SKR:s Arbetsgivarnytt. 

https://skr.se/skr/covid19ochcoronaviruset.31764.html
https://skr.se/skr/covid19ochdetnyacoronaviruset.31764.html
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/f37b76e9-7b9c-49bc-821f-23c2352fbbba?a=false&guest=true
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Kan en arbetsgivare förflytta medarbetare som inte är vaccinerade mot 

covid-19? (Nytt 2021-01-20) 

Det finns i nuläget inga rekommendationer från ansvarig myndighet som innebär 

att arbetsgivare behöver behandla medarbetare som inte är vaccinerade på något 

annat sätt än de som är vaccinerade. Det finns vidare inga belägg för att en person 

som är vaccinerad inte sprider smitta till tredje man. Medarbetare i kommuner och 

regioner ska mot bakgrund av detta fortsätta sitt arbete precis som tidigare i 

enlighet med de rutiner som finns för skyddsutrustning, basal hygien och 

liknande. Därutöver kan det av verksamhetsskäl anses befogat att uppställa krav 

på att enbart vaccinerad personal arbetar i en specifik verksamhet, tex viss 

avancerad specialistvård med extra smittokänsliga patienter, prematura barn eller 

liknande vårdsituationer där krav på vaccination är absolut nödvändigt.  

Om kravet på att personalen ska vara vaccinerad anses befogat kan arbetsgivaren, 

inom ramen för arbetsledningsrätten, besluta om tillfällig placering eller 

stadigvarande förflytta personal som inte uppfyller kravet på vaccination till andra 

arbetsuppgifter eller annan arbetsplats. 

Läs mer om vaccinering av personal i SKR:s Arbetsgivarnytt. 

Kan arbetsgivare föra register över vilka medarbetare som är vaccinerade? 

(Nytt 2021-01-20) Uppgift om immunitet är en känslig personuppgift enligt 

dataskyddsförordningen (GDPR) och får bara behandlas under vissa specifika 

förutsättningar. 

Utifrån rådande kunskapsläge ska arbetsgivare hantera personal med immunitet 

mot covid-19 på samma sätt som personal som saknar immunitet. Ur ett 

arbetsrättsligt perspektiv framstår det inte som nödvändigt att arbetsgivaren på 

något sätt registrerar eller upprättar listor över personalens immunitet eller det 

motsatta. SKR bedömer därför att arbetsgivaren inte heller då bör upprätta sådana 

register.  

Läs mer om vaccinering av personal i SKR:s Arbetsgivarnytt. 

Vad gäller vid sjukdomssymtom på covid-19, hur länge ska jag stanna 

hemma? (Uppdaterad 2022-04-01)  

Har du sjukdomssymtom ska du sjukskriva dig, stanna hemma och undvika 

kontakt med andra. 

Läs mer om detta Covid-19 corona - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

 och smittskyddsläkarnas smittskyddsblad Covid-19 corona - Västra 

Götalandsregionen (vgregion.se) 

 

 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/f37b76e9-7b9c-49bc-821f-23c2352fbbba?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/f37b76e9-7b9c-49bc-821f-23c2352fbbba?a=false&guest=true
https://www.vgregion.se/covid-19-corona/?vgrform=1
https://www.vgregion.se/covid-19-corona/?vgrform=1
https://www.vgregion.se/covid-19-corona/?vgrform=1
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Vad gäller kring sjukintyg? (Nytt 2022-04-01) 

Från och med den 1 april 2022 ska sjukintyg visas upp från och med den åttonde 

sjukdagen på samma sätt som före de tillfälliga ändringar som gjordes under 

pandemin. 

Vad gäller kring testning? (Nytt 2022-04-01) 

Provtagning för covid-19 görs endast efter läkarbedömning. Har du endast milda 

symptom ska du inte provtas. Läs mer Provtagning för covid-19 i Västra Götaland 

- Västra Götalandsregionen (vgregion.se) 

Ska de medarbetare som kan fortsätta att arbeta hemma? (Uppdaterad 2021-

12-03) Från och med den 14 februari 2022 kan en succesiv återgång till kontoren 

påbörjas för de som arbetat hemma. Återgång sker i dialog med chef.   

 

Vad gäller om skola eller förskola måste stänga på grund av smitta? 

(Uppdaterad 2022-04-01) 

Från och med den 1 april 2022 är det inte längre möjligt att få tillfällig 

föräldrapenning vid skolstängning.  

Jag är student och gör min VFU, är det något särskilt jag ska tänka på? 

Studenter ska följa de råd som gäller för medarbetare. Du behöver också ta reda 

på och följa de beslut som fattas av ditt lärosäte. 

Kan jag som medarbetare lämna information om smittade när någon hör av 

sig?  

VGR har utarbetat en kommunikationsrutin till medierna och det finns utsedda 

personer som sköter den informationen. Självklart har du din yttrandefrihet men 

det är inte tillåtet att lämna ut sekretessbelagd information som omfattas av 

tystnadsplikt varken till medier eller andra.  

Kan jag som medarbetare bli tvungen att jobba på en annan klinik eller till 

och med en annan förvaltning? (Nytt 2020-03-25). Enligt kollektivavtalet 

Allmänna Bestämmelser, AB, så har alla medarbetare en skyldighet att tillfälligt 

vikariera för annan och även utföra arbetsuppgifter som inte omfattas av 

anställningsavtalet. Man har också en skyldighet att utföra jour och beredskap och 

ändra arbetstid. Nedan i dokumentet finns ytterligare information om detta.  

Denna skyldighet hänger inte ihop med det rådande läget utan gäller hela tiden 

men frågan blir mer aktuell nu i och med pandemin.   

Till dig som chef 
Vad gäller kring sjukintyg? (Nytt 2022-04-01) 

https://www.vgregion.se/covid-19-corona/provtagning-for-covid-19-i-vastra-gotaland/
https://www.vgregion.se/covid-19-corona/provtagning-for-covid-19-i-vastra-gotaland/
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Under tiden den 19 januari till och med den 31 mars 2022 har medarbetare inte 

behövt styrka sin sjukfrånvaro med ett läkarintyg under de 14 första sjukdagarna 

för att kunna få sjuklön. Från och med den 1 april 2022 gäller de regler som gällde 

före pandemin, det vill säga att sjukintyg ska lämnas från och med den åttonde 

sjukdagen.  

Vad gäller om en medarbetare varit utomlands? (Uppdaterad 2022-02-09) 

Rekommendationen om karantän har tagits bort. 

Hur kan jag som chef bemöta eventuell oro hos medarbetarna? (Uppdaterad 

2021-09-08). Det är bra om du som chef kan ha en löpande dialog med dina 

medarbetare om hur läget är utifrån Folkhälsomyndighetens hemsida. Det kan 

också finnas anledning att påminna och prata om de hygienrutiner som finns. 

Hygienrutinerna uppdateras också löpande i takt med att vi får mer kunskap om 

hur viruset smittar. Det är därför mycket viktigt att följa de riktlinjer kring 

hygienrutiner och skyddsutrustning som meddelas från smittskydd Västra 

Götaland. Läs mer på https://www.vgregion.se/halsa-och-

vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/Hygien-

stodmaterial-till-verksamheter-utanfor-sjukvarden/  

Är det något särskilt som jag som chef ska tänka på när det gäller 

arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret? (Uppdaterad 2020-03-25). I ditt ansvar 

som chef ingår att planera för hur verksamheten ska hantera ett utbrott på 

arbetsplatsen, identifiera vilka arbetsuppgifter som måste utföras samt se till att 

medarbetare som utför arbetsuppgifterna arbetar under så säkra förhållanden som 

möjligt. Riskbedömningen ska ske i samverkan med skyddsombud och ligger som 

grund ifall nödvändiga skyddsåtgärder behöver vidtas för att ingen ska bli smittad 

i arbetet. När det gäller medarbetare som tillhör riskgrupperna måste särskild 

bedömning göras om någon arbetsanpassning krävs. Sådan bedömning görs i 

dialog med medarbetaren.  

En sådan individuell riskbedömning behöver även göras för de personer som kan 

komma att anställas under kort tid. 

Vid exempelvis ändrade hygienrutiner, användning av skyddsutrustning, 

städrutiner behöver detta hanteras tillsammans med skyddsombud eller 

skyddsorganisationen. HR-avdelning utgör stöd i detta arbete precis som när det 

gäller övriga frågor. 

Det har tidigare gått ut information rörande detta och på denna länk till SKR:s 

hemsida hittar du mer information. 

https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/ansvarvidepidemiellerpandemiutbrott.317

55.html#5.706f2c0d170806968f919682  

Vilka möjligheter har jag som chef att omfördela medarbetare? (Nytt 2020-

03-25). I nuvarande situation med snabb smittspridning av Covid-19, är frågan om 

att säkra bemanning i verksamheterna av största vikt. Vissa verksamheter har 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/Hygien-stodmaterial-till-verksamheter-utanfor-sjukvarden/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/Hygien-stodmaterial-till-verksamheter-utanfor-sjukvarden/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/smittskydd-vastra-gotaland/Hygien-stodmaterial-till-verksamheter-utanfor-sjukvarden/
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/ansvarvidepidemiellerpandemiutbrott.31755.html#5.706f2c0d170806968f919682
https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/ansvarvidepidemiellerpandemiutbrott.31755.html#5.706f2c0d170806968f919682
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mindre arbetsbelastning än vanligt, medan andra såsom vård- och omsorg har 

högtryck. Arbetsledningen behöver då sannolikt ta snabba beslut att exempelvis 

beordra övertid, byta scheman, tillfälligt byta arbetsplats, vikariera för annan 

medarbetare eller fullgöra jour och beredskap. Men man behöver även se över 

möjligheter till att arbetstagare kan hjälpa till där de behövs mest. 

Förändringar gällande när, var och med vilka arbetsuppgifter medarbetaren utför 

arbetet bör i första hand ske med grund i frivillighet från medarbetaren och genom 

dialog. Lämpligt är också att i första hand se över om medarbetaren kan behövas 

inom ordinarie verksamhetsområde, för att tillvarata den kompetens som finns. I 

dagens läge är det säkerligen många som förstår allvaret i situationen och vill göra 

vad de kan för att hjälpa till. Det är självfallet också viktigt att arbetsgivaren är 

lyhörd för om medarbetaren har giltiga skäl att avstå. Lika viktigt är det att 

arbetsgivaren också tar hänsyn till vilken kompetens medarbetaren har och inte 

ger andra arbetsuppgifter än som medarbetaren faktiskt förmår utföra. 

Allmänna bestämmelser § 6 anger en möjlighet för arbetsgivaren att genom ett 

vikariatsförordnande tillfälligt ge arbetstagaren arbetsuppgifter som normalt ligger 

utanför arbetsskyldigheten i anställningsavtalet. Det innebär att arbetstagaren 

tillfälligt kan behöva vikariera för någon annan i dennes arbete för att säkerställa 

att viktig verksamhet fortsätter bedrivas. Vikariatsförordnandet innebär alltså en 

omfattande arbetsskyldighet för arbetstagaren som även kan sträcka sig utanför 

avtalsområdet, men det är alltid av tillfällig natur.  

En sådan förflyttning som beskrivs ovan behöver inte förhandlas med facklig 

organisation. 

Att på detta sätt tillfälligt förflytta medarbetare bör ske i samråd med respektive 

förvaltnings HR-avdelning och genomföras på ett sätt som stödjer helheten. 

Vilken ersättning kan medarbetare få som ingår i en riskgrupp nu? 

(Uppdaterad 2022-04-01) 

Möjligheten att få som gällde mellan den 8 december 2021 till och med den 31 

mars 2022 har nu upphört. 

 


