
 

    

Coronavirus – Covid-19 
 

Allmän information  

RG följer utvecklingen noga via Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och 

uppmanar alla våra medlemmar att göra likadant. Informationen här nedan och RG:s 

rekommendationer kan komma att ändras beroende på Folkhälsomyndighetens råd. 

Allmänna råd inkluderar bland annat att hålla god handhygien, undvika nära kontakt med 

sjuka människor samt att stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta 

andra.   

Folkhälsomyndigheten ser tecken på att smittan sprids i ett flertal regioner i landet. Det 

innebär att det finns ett flertal fall där man inte kunnat härleda smittan till resa eller att man 

varit i kontakt med ett annat känt fall av covid-19. Den 10 mars uppdaterade 

Folkhälsomyndigheten risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i 

Sverige.  

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala 

kontakter som riskerar att sprida smitta. Personer över 70 år och äldre bör begränsa 

sina nära kontakter med andra de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man 

så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, 

affärer eller offentliga lokaler. Likaså uppmanas personer yngre än 70 år att undvika 

närkontakt med personer är 70 år och äldre om det inte är helt nödvändigt. 

Regeringen beslutade på onsdagen 11 mars att följa Folkhälsoinstitutets rekommendation 

och stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 

personer. RG:s ordinarie verksamhet har inga så stora evenemang.  

Däremot kan individer inom RG:s målgrupp att falla inom de olika riskgrupperna. Riskerna 

handlar alltså inte om att viruset är farligare än olika influensor, utan om att befolkningen 

saknar skydd mot spridningen, vilket innebär en ökad risk för de som befinner sig i 

riskgrupper (se mer info nedan). För frågor och svar om sjukdomen, smittspridning m.m: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ 

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-

storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset 

Du kan också ringa 113 13 för mer information om Corona. Självklart kan du även få allmän 

information om sjukdom på Vårdguiden på 1177.  

 

Riskgrupper 

Utdrag från Folkhälsomyndighetens websida 2020-03-17 (kursiv stil): 

Eftersom viruset är nytt vet vi inte tillräckligt om vilka grupper som är extra utsatta för svår 

infektion av det nya coronaviruset och i vilken utsträckning dessa personer är utsatta. En 

genomgång av tillgängliga studier kopplade till utbrottet av covid-19 visar dock att hög ålder 

är den främsta riskfaktorn och är därmed en riskgrupp. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset


 

    

Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, 

hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, eller diabetes är också något överrepresenterade bland de 

svåra fallen. 

Däremot finns personer med astma, allergi eller njursjukdom inte med som riskgrupper i 

studierna, det är oklart i vilken utsträckning dessa grupper har studerats och därmed är det 

svårt att helt utesluta att de inte har ökad risk. Om du eller ditt barn har sjukdom som som 

generellt innebär ökad risk vid infektioner, till exempel nedsatt immunförsvar bör du rådgöra 

med din behandlande läkare om du har frågor kring din behandling eller vad du kan göra om 

för att minska risken kopplad till sjukdomen covid-19. 

Studien från Kina visar att det trots allt bara är en mycket liten andel av identifierade 

riskgrupper som drabbas av svår infektion. Det är idag svårt att veta om det skulle se 

likadant ut i Sverige. Rapporter från Italien talar för att äldre personer över 85 är den mest 

utsatta gruppen. 

För senaste uppdatering besök: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/ 

 

Att tillhöra en riskgrupp innebär att man vid smitta kan få allvarligare symptom. 

RG vill poängtera att vi ser det som extra viktigt att ta hänsyn till våra medlemmars bästa och 

vara medvetna om att vissa tillhör riskgrupperna som myndigheter och vården pekat ut. 

Bland RG:s medlemmar kan diagnoser som hög ryggmärgsskada, vissa neuromuskulära och 

neuroinflammatoriska sjukdomar samt uttalad påverkan av en cerebral pares, medföra 

påverkan på hjärt- och/eller lungfunktion, varför dessa bör betraktas som riskgrupper. Det är 

dock inte diagnosen i sig, utan dess eventuella påverkan på hjärt- och/eller lungfunktion som 

är avgörande. Självklart har föreningen även medlemmar som är 70 år och äldre, som är en 

tydlig riskgrupp.  

Läs mer om coronavirus och ryggmärgsskada på ryggmärgsskada.se 

 

RG:s samlade rekommendationer är därför att: 

1. Följa myndigheternas direktiv för att begränsa smitta. 

 

2. Vara uppmärksamma på att vissa individer i föreningens målgrupp kan tillhöra någon 

av riskgrupperna och då agera med extra stor försiktighet. 

 

3. RG:s verksamhet fortsätter med restriktioner i dagsläget. Se ytterligare information 

under respektive verksamhetsområde nedan. Hur RG bedriver sin verksamhet kan 

komma att ändras beroende på Folkhälsomyndighetens råd. 

 

Åtgärder inom RG:s verksamheter 
Uppsökande verksamhet: 

Huruvida uppsökande verksamhet ska bedrivas beslutas av respektive universitetssjukhus. 

Om sjukhusen inbjuder till uppsökande verksamhet får uppsökarna själva besluta om de vill 

genomföra uppsök. Kontaktperson för uppsök under denna period är RG:s regionansvariga 

uppsökare. RG tittar även på möjligheten att genomföra digitala uppsök vid behov. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/
https://ryggmärgsskada.se/corona/


 

    

 

Rehab/träningsverksamhet på Bosön, Lidingö, Kviberg, Göteborg och RG Gotland: 

RG stänger verksamheten på Bosön, Kviberg och Gotland på obestämd tid från och med 

onsdag 18 mars. Deltagare i RG Bosöns verksamhet får ett individuellt träningsprogram 

skickat till sig. Vi tittar också på möjligheterna att genomföra några pass via t.ex. FB eller 

liknande under denna period (vilket i så fall kan genomföras nationellt). 

Kurser/läger: 

Introkursen 29/3-4/4 april 2020 har ställts in och vi ser på möjligheten att ägna veckan åt att 

skapa filmer i utbildningssyfte. I dagsläget planerar RG att genomföra övriga kurser och läger 

som ligger i verksamheten för 2020. Vi håller en löpande dialog med berörda 

samarbetspartners såsom Bosön, Valjeviken, bidragsgivare, ledare och deltagare. RG:s 

verksamhetschef ser till att personalen uppdateras vid eventuella förändringar. 

Kan jag dra tillbaka min anmälan utan kostnad? 

Normalt sett kräver RG ett sjukintyg för avbokningar kortare än 30 dagar före kursstart. För 

Introkursen 29/3-4/4 april 2020 krävs inget sjukintyg och anmälan kan dras tillbaka utan 

kostnad för deltagaren. För övriga kurser/läger gäller så här långt normala avbokningsregler.  

 

Motverka smittspridning 
 

Rekommendationer för att undvika smittspridning: 

• Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. 

• Hosta och nysa i armvecket. 

• Undvika att röra ögon, näsa och mun. 

• Undvika kontakt med sjuka människor. 

• Stanna hemma om du är sjuk. 

 

 

Vad gör jag om jag är smittad? 

Covid-19 är en anmälningspliktig sjukdom. Detta betyder att du är skyldig att uppsöka 

läkarvård och sjukskriva dig.  

Läs mer om anmälningspliktiga sjukdomar: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/overvakning-och-rapportering/anmalningspliktiga-sjukdomar/ 

 

Vad gör jag om jag besökt ett riskområde? 
Om du besökt ett riskområde önskar RG att du avstår från att delta i föreningens verksamhet 

under två veckor efter hemkomsten. Detta för att minimera risken för smittspridning till 

personal och övriga deltagare. 

Aktuella riskområden: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/reserekommendationer-fran-ud/ 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/overvakning-och-rapportering/anmalningspliktiga-sjukdomar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/overvakning-och-rapportering/anmalningspliktiga-sjukdomar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/overvakning-och-rapportering/anmalningspliktiga-sjukdomar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/reserekommendationer-fran-ud/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/reserekommendationer-fran-ud/


 

    

 

Policyns tillämpning och frågor 
Denna policy togs i bruk 2020-03-12 och uppdaterades 2020-03-17 och kommer att tillämpas 

till vidare. Informationen ovan och RG:s rekommendationer kan komma att ändras beroende 

på Folkhälsomyndighetens råd. 

Vid frågor kontakta i första hand verksamhetsansvarig för respektive verksamhet. 

 

RG Aktiv Rehabilitering 2020-03-17 

 

 

Veronika Lyckow 

Verksamhetschef 

 


