
 

    

 RG:s verksamhetspolicy gällande Covid-

19 och Coronavirus 2021-08-02 
 

Sid 1 - 2: allmän information om beslut, lagar och rekommendationer som påverkar 

RG:s verksamhet. 

Sid 3 - 4: information om RG:s verksamhet med anledning av pandemin. 

 

Pandemilagen 

Den 10 januari 2021 trädde en tillfällig pandemilag i kraft. Lagen gäller till slutet på 

september. Syftet med lagstiftningen är att ge regeringen befogenhet att besluta om fler 

bindande smittskyddsåtgärder än vad som tidigare var möjligt.  

Läs mer om pandemilagen på: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/tillfallig-pandemilag-ger-fler-

befogenheter-for-atgarder-om-smittskydd/ 

 

 

Regeringens plan för avveckling av restriktioner 

Regeringen har tagit fram en plan för hur och när de restriktioner som har införts i Sverige 

och de råd och rekommendationer som givits till allmänheten under pandemin kan anpassas 

och helt upphävas. Restriktionerna kommer att avvecklas i fem steg. Första steget inleddes 

den 1 juni, det andra den 1 juli, det tredje den 15 juli, det fjärde i september på ännu ej 

fastställt datum och för det femte är vare sig datum eller månad fastställd.  

Redan i steg två som inleddes den 1 juli beslutades bland annat: 

• Deltagartak höjs för privata sammankomster. För inomhusarrangemang kan upp till 
50 deltagare tillåtas. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 300 deltagare 
tillåtas. För arrangemang utomhus gäller maximalt 600 deltagare utan anvisad 
sittplats, respektive 3 000 deltagare som anvisas en sittplats. 

• 50 personer får vistas i lokaler, utrymmen och områden som hyrs ut till privata 
sammankomster. 

Folkhälsomyndighetens uppdaterades också i steg två med bland annat: 

• Råd till enskilda avseende idrotts- och fritidsverksamhet tas bort i sin helhet. 

 

Steg fyra beräknas till september och innebär bland annat att deltagarbegränsningar för 

allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort. 

Restriktionerna för restaurangnäringen lättas också, bland annat avseende storlek på 

sällskap.  

 

Steg fem innebär att kvarvarande restriktioner lyfts. Detta handlar bland annat om 

trängselregler som gäller för handelsplatser samt kultur- och fritidsverksamhet. 



 

    

Uppdraget till vissa statliga myndigheter om att säkerställa att endast arbetstagare vars 

fysiska närvaro är nödvändig arbetar på plats tas bort. Folkhälsomyndigheten häver 

allmänna råd kopplade till att undvika trängsel, arbeta hemma och särskilt god handhygien. 

Det är ännu inte fastställt när steg fem kan inträda. 

 

Läs mer om regeringens plan för avveckling av restriktioner på:  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-

coronapandemin/regeringens-plan-for-avveckling-av-restriktioner/ 

 

 

Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer 

I tillägg till de uppdaterade restriktionerna finns, precis som tidigare, 

Folkhälsomyndighetens (FHM) allmänna rekommendationer som gäller över hela landet: 

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

19/skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/  

Sedan finns det också regionala rekommendationer, som enbart gäller i den regionen: 

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

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

coronaviruset  

De viktigaste råden för att undvika smittspridning är fortfarande: 

1. Stanna hemma om du har några sjukdomssymptom. 

2. Om du har sjukdomssymptom, testa dig oavsett om du blivit vaccinerad eller inte. 

3. Stanna hemma om du lever med någon som är smittad med Covid-19. 

4. När du träffar andra, se till att undvika trängsel. 

5. Håll god handhygien och tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 

 

Träningsverksamhet  

Citat från FHM:s generella råd för träning: ”Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan. Idrott, träning 

och andra fritidsaktiviteter kan därför fortsätta om man vidtar åtgärder för att minimera risken 

för smitta. Folkhälsomyndigheten har inte längre några allmänna råd riktade specifikt till 

idrotten, men alla individer och verksamheter har ett ansvar för att motverka smittspridning.” 

Detta kan t.ex. inkludera att man håller avstånd till varandra och inte dela utrustning med 

varandra (t.ex. gälla vattenflaskor). 

För mer information och tips: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-

beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts--och-

traningsanlaggningar/  

 

Resor 

Avstå från onödiga resor och tänk på följande för att undvika trängsel och smittspridning: 

• Res bara om det kan ske på ett smittsäkert sätt. 

• Undvik resor i rusningstrafik. 

• Använd i första hand andra färdsätt än kollektivtrafik om du inte kan boka platsbiljett. 

• Säkerställ att du kan ta dig hem på ett smittsäkert sätt. 
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Läs mer information om resor och regionala rekommendationer: 

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

storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/inrikesresor-och-kollektivtrafik  

 

RG:s verksamhet hösten 2021 
RG planerar utifrån pandemilagen, Folkhälsomyndighetens riktlinjer och eventuella lokala 

restriktioner. Regionala rekommendationer tar vi hänsyn till i de fall verksamhet genomförs i 

den aktuella regionen. Planen för verksamheten 2021 kan ändras beroende på hur 

situationen med pandemin utvecklas. Den senaste informationen om varje aktivitet finns 

alltid under respektive aktivitet på RG:s hemsida: www.rgaktivrehab.se  

Givet de genomförda lättnaderna i restriktionerna är RG:s utgångspunkt just nu att 

genomföra höstens aktiviteter fysiskt på plats, givetvis med de anpassningar som krävs för 

att leva upp till aktuella lagar, regler och rekommendationer.  

 

Uppsökande verksamhet: 

Uppsök kan genomföras både fysiskt och online. Det beror på sjukhusets/enhetens gällande 

besöksregler men tar självklart även hänsyn till patientens och uppsökarens önskemål.  

 

Rehab/träningsverksamhet på Bosön, Lidingö 

RG:s verksamhet på Bosön återgår till normala träningspass på Bosön, både utomhus och 

inomhus. Bosön har tydliga regler för hur många personer som får vistas i de olika lokalerna 

och hur träning ska bedrivas för att minimera risken för smittspridning. RG kommer även att 

fortsätta att genomföra digitala träningspass via Zoom under hösten. 

För senaste informationen se hemsidan: https://www.rgaktivrehab.se/rehabtraening-i-

stockholm  

 

Träningspass Kviberg, Göteborg och RG Gotland: 

Pass erbjuds beroende på lokala rekommendationer och förutsättningar. 

Kontakt Kviberg, Göteborg: Torsten Palm torsten_a_palm@hotmail.com 0736-20 58 21 

Kontakt RG Gotland: Lars-Åke Johansson haqving@gmail.com  

 

Kurser/läger/RG-dagar: 

RG-dag tema paddling 11 september 2021 

Höstens RG-dag med tema paddling kommer att genomföras på plats på sex orter i landet. 

Mer information finns på RG:s hemsida och Facebook. 

Aktiv Rullstol – Aktivt Liv 13-15 september 2021 

Planerar för en fysisk variant av Aktiv Rullstol – Aktivt Liv på Bosön, Lidingö, den 13-15 

september 2021. För senaste information se: https://www.rgaktivrehab.se/aktiv-rullstol    

Retro del 1 7-10 oktober 2021 

Planerar för en fysisk variant av Retro på Bosön, Lidingö, den 7-10 oktober 2021 och del 2 

den 25-27 februari 2022. För senaste information se: https://www.rgaktivrehab.se/retrokurs   
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WOW – Women on Wheels utvecklingskurs 30 september – 3 oktober 2021 

Planerar en fysisk WOW utvecklingskurs på Bosön i samarbete med Girls on Wheels 

(GOW). För senaste information se: https://www.rgaktivrehab.se/utvecklingskurs  

Forum Ryggmärgsskada 15-17 oktober 2021 

Planerar en fysisk Forum Ryggmärgsskada på Bosön i samarbete med Linköpings 

Universitetssjukhus. För senaste information se: https://www.rgaktivrehab.se/forum-

ryggmaergsskada  

Ungdomsläger 31 oktober – 5 november 2021 

Planerar ett fysiskt Ungdomsläger på Bosön. För senaste information se: 

https://www.rgaktivrehab.se/ungdomslaeger  

Introkurs höst 15-21 november 2021 

Planerar en fysisk Introkurs på Bosön. För senaste information se: 

https://www.rgaktivrehab.se/introkurs-for-ryggmaergsskadade  

Övriga aktiviteter 2021 

I tillägg till ovanstående har RG ett antal online-aktiviteter som inte påverkas av pandemin, 

t.ex. Temakvällar, Uppsökarkonferens, Ledarutbildning m.m. Under hösten planerar även RG 

Integration ett antal övriga fysiska aktiviteter. Mer information om RG:s olika aktiviteter finns 

på hemsidan: https://www.rgaktivrehab.se/ovriga-aktiviteter och som event på Facebook. 

 

 

Övrigt om corona och Covid-19 

Läs mer om coronavirus och ryggmärgsskada på ryggmärgsskada.se. 

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 på Vårdguiden på 1177.  

 

Policyns tillämpning och frågor 
Denna policy togs i bruk 2020-03-12, uppdaterades 2020-12-15 samt 2021-03-05 och nu 

senast 2021-08-02. Policyn kommer att tillämpas till vidare. Informationen ovan kan komma 

att ändras beroende på regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Vid frågor kontakta i första hand verksamhetsansvarig för respektive verksamhet. 

RG Aktiv Rehabilitering 2021-08-02 

 

 

Veronika Lyckow 

Verksamhetschef 
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