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Riktlinje för kroniskt sjuka barn som går på kontroller på ALB med 
anledning av covid-19 (corona virus disease-2019) 

 
ALB följer Folkhälsomyndighetens och regionens riktlinjer och råd. Dessa förändras 
kontinuerligt varför dessa riktlinjer kan komma att ändras. Följ därför alltid den information 
som ges på Folkhälsomyndighetens hemsida. 
 
De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas därför 
vara i skolan. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om 
eleven (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en 
infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän. Det är huvudmannen, det vill 
säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor, som har 
arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till 
arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret och Folkhälsomyndighetens bedömning kan därför tjäna 
som underlag för sådana beslut. 
 
Vid oro och frågor kan skolan även hänvisa elever och vårdnadshavare till elevhälsans 
medicinska insats, alltså Skolhälsovården. Den samverkar med skolledningen kring 
smittskydd och hygien i skolan och följer råden från smittskyddsläkarorganisationen. Det 
finns också information på Folkhälsomyndighetens webbplats. 
 
Försäkringskassans handläggare meddelar att man inte kan få ersättning för vab om man 
håller sitt barn hemma i syfte att hen inte ska bli smittad av andra. De meddelar att man bara 
får ersättning om barnet är sjukt eller smittbärare. Således kan vi i nuläget inte utfärda 
vabintyg pga oro så att föräldrar får ersättning från FK.  
 
Om föräldrar hör av sig om att det finns smittade barn på skolan får vi i första hand hänvisa 
dem till skolan och till skolhälsovården enligt ovan då man där får ta ställning till 
hemkarantän. 
 
Vi har för närvarande begränsad kunskap om hur barn, där sjukdom eller behandling innebär 
att de är extra infektionskänsliga, hanterar covid-19. Följande riktlinjer gäller för närvarande: 
 
Barn med mycket hög infektionskänslighet, som av sin läkare fått instruktioner att undvika 
vistas i förskola/skola, undvika vistas i affärer, biografer och i folksamlingar samt ej använda 
allmänna kommunikationer, ska fortsätta följa dessa råd. Dessa barn och deras familjer 
informeras alltid av sin läkare inför tex säsongsinfluensan och de riktlinjerna fortsätter att 
gälla även nu med covid-19. Vid symtom på infektion/luftvägsinfektion kontaktas i första 
hand barnets ordinarie mottagning. 
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Barn med andra immunbrister eller kroniska sjukdomar som normalt går i 
förskola/skola ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som i nuläget inte 
innebär att stanna hemma från förskola/skola. Vid infektions/luftvägssymtom ska barnet 
stanna hemma. 
 
 
För samtliga grupper gäller vid allmänna frågor kring coronavirus/covid-19, rekommendera 
föräldrar att ringa det nationella informationsnumret 11313. Uppdaterad information finns 
också på Folkhälsomyndighetens hemsida. Om misstanke om sjukdom kontaktas1177. 
 
 
Dessa allmänna hygienåtgärder från Folkhälsomyndigheten kan vara bra att påminna om: 
 
Vad kan jag göra för att undvika smitta? 

 En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid 
ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. 

 Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett 
toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. 

 Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från 
att spridas i din omgivning och att förorena dina händer. 

 Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor. 
 
 
 


