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Centerpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till 
postcovidforskningen? 

Svar: Den medicinska forskningen är viktig och de resurser som läggs på forskning behöver 
användas effektivt. Inte minst är forskning kring Covid och postcovid viktig då det är nya 
områden och behovet av kunskap stort. Svensk forskning behöver ha förutsättningar att 
hävda sig i den internationella konkurrensen med attraktiva forskningsmiljöer. Vi har inte 
tagit ställning till om det kommer behövas några öronmärkta pengar för just 
postcovidforskning och anser generellt inte att politiken ska besluta om vilken forskning som 
ska bedrivas. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi har inget specifikt förslag om detta men är positiva till idén. Det är viktigt att vi får så 
mycket kunskap och erfarenheter som möjligt som kan användas i vården av dem som lider 
av postcovid och ett kvalitetsregister skulle kunna bidra till detta. I likhet med andra 
kvalitetsregister måste initiativet komma från de inom professionen som är aktiva på 
området. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för 
postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och 
kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, 
postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Det finns ett stort behov av ökad kunskap inom området och olika åtgärder behöver 
vidtas för att förbättra kompetensen i hela landet. Vi har inte tagit specifik ställning till ett 
nationellt kunskapscenter, men anser att det finns ett behov av att samla kunskap och 
kompetens. 

4. Hur ställer sig partiet till att föreslå “postcovidmiljarden” för att stärka 
den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av 
postcovidmottagningar? 

Svar: Nationella riktlinjer som stöd för det regionala arbetet och för att förbättra jämlikheten 
inom vården är viktigt, och sådana kan fylla en del av det behov som Postcovidföreningen 
ser ett behov av. Det är också viktigt att säkerställa att tillgängligheten och förutsättningar är 
jämlika över landet och mellan olika sociala grupper. Staten måste ta ett övergripande 
ansvar för att Sverige har tillräckligt många med relevant specialistkompetens. Hela det 
ansvaret kan inte ligga på regionerna. Centerpartiet vill också att alla patienter får rätt att 
söka vård över hela landet, så att inte bostadsort avgör vilken vård man får. Vi behöver en 
tryggare vård och en fast läkare i primärvården som kan samordna de insatser som krävs på 
hemmaplan och ha kontakt med specialist och andra vårdgivare som behövs för behandling. 
Patientens kontakt kan ske digitalt eller genom fysiska besök. Det behövs också en skarpare 
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statlig tillsyn så att nationella rekommendationer följs. Vi vill även införa en kömiljard för att 
korta köerna och skapa fler vårdplatser och att öka patienters rätt att själva välja vårdgivare. 
På sätt skapas också utrymme för att kunna ta emot fler patienter som patienter med 
postcovid. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid 
får den vård och det stöd de har rätt till? 

Svar: De barn som drabbas av svåra komplikationer måste följas på barnmedicinska kliniker 
där kompetensfinns för att följa de svåra inflammatoriska resttillstånd som enstaka barn 
drabbas av. 

6. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid 
får den utbildning de har rätt till i alla kommuner? 

Svar: Alla elever har rätt till en bra utbildning, oavsett var i landet man bor, oavsett bakgrund 
eller kön, sjukdom eller funktionsnedsättning. Det måste bli lättare att få ett individanpassat 
stöd i skolen, som mindre undervisningsgrupper eller undervisning digitalt. Elevhälsan bör till 
exempel ha skyldighet och möjlighet att kalla till samordnad individuell plan på samma sätt 
som socialtjänsten och hälso- och sjukvården har idag. Det krävs också bättre kunskaper i 
skolan, både bland lärare och andra grupper, om varför många elever, av olika skäl, inte kan 
delta i skolans undervisning på samma sätt som alla andra. För en del kan det handla om 
sjukdom och rehabilitering och för andra funktionsnedsättningar av olika slag.  

7. Vad kommer ditt parti att göra för att den kommunala vården och 
omsorgen ska få ökad kunskap om postcovid? 

Svar: Tillämpningen av socialtjänstens bestämmelser ser idag olika ut i hela landet, vi anser 
att detta måste förändras så att bostadsort inte avgör vilken vård och stöd man får. 
Implementeringen av riktlinjer ställer krav på kommunernas utveckling av omsorg och 
sociala tjänster, kompetensförsörjning och fortbildningsinsatser. För oss är det viktigt att se 
till att alla kommuner har långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att klara välfärden och 
att de får det kunskapsstöd som behövs. Vi vill också lagstifta om samordning mellan 
kommun och region. I utredningen God och nära vårds huvudbetänkande (SOU 2020:19) 
föreslogs en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen om att regioner och kommuner 
ska åläggas att upprätta en gemensam plan för hälso- och sjukvård på den gemensamma 
vårdnivån primärvård i länet. Syftet med ett sådant krav är att säkerställa bättre och jämlika 
möjligheter för alla huvudmännen att samordna sin planering för primärvården, och därmed 
även – när relevant – sina resurser för den gemensamma vårdnivån. Erfarenheterna från 
Covid-19-pandemin visar på ett tydligt behov för bättre samordning, och det är även en viktig 
förutsättning för att uppnå målen med primärvårdsreformen. 
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8. Vad kommer ditt parti göra för att förhindra att personer utan 
arbetsförmåga förlorar sin sjukpenning? 

Svar: Sjukpenningen är inte relaterad till en specifik diagnos utan till nedsättningen av 
arbetsförmågan. Försäkringskassans uppdrag är att bedöma arbetsförmågan. Det måste 
givetvis göras utifrån vetenskapligt förankrade faktorer, samtidigt kan det såklart kan finnas 
fall där arbetsförmågan kan anses vara nedsatt även om det inte finns någon tydlig diagnos. 

  



5 

Org nr 802531-7176 / info@covidforeningen.se / covidforeningen.se 

Kristdemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till 
postcovidforskningen? 

Svar: Vi öronmärker i riksdagsbeslut normalt sett inte till specifik forskning utan bredare 
fält,exempelvis till kvinnors hälsa. Visst statligt stöd har getts till forskning kring postcovid 
vilket vi välkomnar. Vi anser det nödvändigt att Sverige bidrar mer till forskning kring 
postcovid och därför behöver stödet förstärkas. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vilka kvalitetsregister som ska finnas är i huvudsak en fråga för den medicinska 
professionen, inte politiken. Vi anser dock att det måste finnas möjlighet att följa hur det går 
för patienter med postcovid över tid. Hur detta ska ske, om det är genom ett nationellt 
kvalitetsregister eller på annat sätt bör utredas snarast. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för 
postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och 
kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, 
postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi anser att det behövs ett nationellt kunskapscenter till stöd för hela landet. 

4. Hur ställer sig partiet till att föreslå “postcovidmiljarden” för att stärka 
den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av 
postcovidmottagningar? 

Svar: Vi föreslår en ökning från en miljard till tre miljarder årligen i syfte att regionerna ska 
kunna öka antalet vårdplatser generellt sett, dvs förstärka kompetensen. Vi föreslår dock inte 
särskilda resurser kopplat till diagnos. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid 
får den vård och det stöd de har rätt till? 

Svar: Ett nationellt kunskapscenter skulle bidra med vad som är bästa behandlingen och 
andra insatser för såväl vuxna som barn med postcovid. 
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6. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid 
får den utbildning de har rätt till i alla kommuner? 

Svar: Ett nationellt kunskapscenter kan bidra med de bästa metoderna, stödet och 
behandlingarna för såväl vuxna som barn. En uppföljning av hur vården genomförs bör 
göras av Socialstyrelsen och tillsyn på sedvanligt sätt genom IVO.  

7. Vad kommer ditt parti att göra för att den kommunala vården och 
omsorgen ska få ökad kunskap om postcovid? 

Svar: Återigen, så anser vi att det nationella kunskapscentret spelar en mycket viktig roll för 
att kunna utveckla vården till patienter med postcovid och säkerställa en god och jämlik vård. 

8. Vad kommer ditt parti göra för att förhindra att personer utan 
arbetsförmåga förlorar sin sjukpenning? 

Svar: Saknar man arbetsförmåga på grund av besvär kopplade till postcovid så har man rätt 
till sjukpenning. KD har länge förespråkat en justering av bedömningen av sjukpenning vid 
dag 180 i rehabiliteringskedjan i syfte att säkerställa att personer som kan bli arbetsföra till 
100 procent får fortsatt sjukpenning, vilket blev verklighet när en ny lag på 
sjukförsäkringsområdet trädde i kraft förra året. Mot bakgrund av att sjukdomen covid-19 
fortfarande är relativt ny, och att nya varianter ständigt dyker upp, har experterna inte 
tillräcklig information om vare sig viruset eller om återhämtningen för att kunna ge en 
prognos kring återgång till arbete. Därför har Kristdemokraterna uppmanat regeringen att 
utvärdera den nya lagen för att säkerställa att den är tillräckligt flexibel när det gäller 
personer som lider av covid-19. 
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Liberalerna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till 
postcovidforskningen? 

Svar: Liberalerna anser att det är viktigt att staten genomför satsningar på forskning för att 
fylla de kunskapsluckor som vården har. För att kunna möta individens vårdbehov anser 
Liberalerna är det är viktigt att man gör breda satsningar på forskningen för att säkerställa att 
vårdpersonalen har kunskaperna för att ge den vård individen behöver. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi vill växla upp datadriven innovation och utveckling. Rätt använda kommer hälsodata 
att rädda liv. Det kräver satsningar på automatisering, så att manuell insamling inte längre är 
nödvändig, samt enhetliga processer för utlämning av forskningsdata och att mycket starkt 
dataskydd för den enskilde patientens integritet. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för 
postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och 
kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, 
postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Kopplingen mellan forskningen och den kliniska verksamheten bör stärkas, liksom 
möjligheterna att snabbare omsätta nya forskningsrön till innovationer som skapar nytta för 
patienter och personal. Liberalerna har länge drivit för löpande fortbildning av 
vårdpersonalen för att ge dem utveckling och för att lära sig nya rön. Vårdens arbetsgivare 
ska ha ett tydligt ansvar att ge vårdprofessionernas medarbetare fortbildning i sitt yrke. 
Pandemin har visat på behovet av att få möjligheten att sätta sig in i nya sjukdomar. 

4. Hur ställer sig partiet till att föreslå “postcovidmiljarden” för att stärka 
den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av 
postcovidmottagningar? 

Svar: Liberalerna har inte tagit ställning i den frågan. För vården är det viktigt med 
långsiktiga satsningar. Som det är idag med många kortsiktiga riktade statsbidrag från 
regeringen gör att planeringen av vården blir nedsatt. Med tillfälliga satsningar kan man inte 
anställa ny personal eller utöka antalet vårdplatser. Vi vill därför ha breda långsiktiga 
satsningar för att ha fler sängar och en bättre arbetsmiljön för personalen. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid 
får den vård och det stöd de har rätt till? 

Svar: Det är viktigt att alla barn får möjligheten att leva sitt liv. Skola och fysisk aktivitet är 
centrala delar i barns uppväxt och utveckling. Skolans hälsofrämjande arbete ska utvecklas 
genom bland annat väl utbyggd elevhälsa. För oss i Liberalerna är det alltid viktigt att fylla på 
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de kunskapsluckor som kan finnas i vården. Det är positivt därför att Folkhälsomyndigheten 
arbetar löpande och har presenterat flera sammanfattningar om kunskapsläget. 

6. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid 
får den utbildning de har rätt till i alla kommuner? 

Svar: Det är viktigt att elevhälsan följer upp de elever som behöver stöd eller missar 
utbildningen. Det uppföljande och preventiva arbetet är viktigt och är hälsofrämjande samt 
kan skapa vägar in till rätt vård ifall man bedömer det behovet. Vi vill att föräldrar ska kunna 
vabba vid möten med skolan om kroniskt sjuka barns hälsa och behov.  

7. Vad kommer ditt parti att göra för att den kommunala vården och 
omsorgen ska få ökad kunskap om postcovid? 

Svar: All personal i sjukvård och omsorg ska ha rätt till kontinuerlig fortbildning för att kunna 
ge den bästa vården till vård- och omsorgstagaren. Vi vill ge ett tydligt ansvar till 
arbetsgivarna att ge medarbetare fortbildning i sin yrkesroll. 

8. Vad kommer ditt parti göra för att förhindra att personer utan 
arbetsförmåga förlorar sin sjukpenning? 

Svar: Försäkringskassans rehabiliterande ansvar måste öka. Det måste också bli möjligt att 
kombinera arbete och sjukskrivning på ett betydligt mer flexibelt sätt än idag. Genom att ha 
en aktiv sjukförsäkring som anpassar sig efter den sjukskrivne kan vi stötta individen att så 
snabbt som möjligt ha möjlighet att återgå till ett friskt liv. Därför är till exempel samarbetet 
mellan sjukvården och Försäkringskassan något vi vill ska fördjupas och utvecklas. 
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Moderaterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till 
postcovidforskningen? 

Svar: Moderaterna är positivt inställda. Vi har i riksdagen bl.a. föreslagit att det ska 
säkerställas forskning gällande gruppen sjuka i postcovid. I takt med en minskande 
smittspridningen minskar också behovet av forskning kring exempelvis epidemiologi kopplat 
till covid-19 i jämförelse med postcovid. Behovet av forskning om postcovid är stort och 
framsteg görs var dag. För en långsiktig och hållbar forskning behöver finansiering vara 
gedigen. Riksdagen beslutade under våren 2020 om ökade anslag med 100 miljoner kronor 
för forskning, Regering och riksdag behöver fortsatt säkerställa resurser till forskning 
gällande gruppen sjuka i postcovid. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Moderaterna är för ett sådant förslag om nationellt kvalitetsregister. Vi har i riksdagen 
föreslagit att det ska tas fram och genomföras nationella riktlinjer gällande vård och 
rehabilitering av de med postcovid. Vidare att ett särskilt fokus läggs vid att ta fram och 
genomföra nationella riktlinjer för vård och rehabilitering av barn och unga med postcovid. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för 
postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och 
kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, 
postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Moderaterna har i riksdagen föreslagit att man ska se över möjligheterna att inrätta ett 
nationellt kompetenscentrum för postcovid. VI anser därför att en snabbutredning bör 
tillsättas för att se över möjligheterna att införa ett nationellt kunskapscenter för postcovid. I 
takt med en accelererande forskningsutveckling ökar också den ackumulerade kunskapen 
och kompetensen på området. Att denna tillvaratas på ett effektivt och korrekt sätt samt 
kommer alla regioner till del är av stor vikt. Detta ska givetvis omsättas i praktisk vård. 

4. Hur ställer sig partiet till att föreslå “postcovidmiljarden” för att stärka 
den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av 
postcovidmottagningar? 

Svar: Vi har för närvarande inget sådant förslag. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid 
får den vård och det stöd de har rätt till? 

Svar: Moderaterna har i riksdagen föreslagit att det ska tas fram och genomföras nationella 
riktlinjer gällande vård och rehabilitering av de med postcovid och i samband med detta att 
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ett särskilt fokus läggs vid att ta fram och genomföra nationella riktlinjer för vård och 
rehabilitering av barn och unga med postcovid. 

6. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid 
får den utbildning de har rätt till i alla kommuner? 

Svar: Ej svarat 

7. Vad kommer ditt parti att göra för att den kommunala vården och 
omsorgen ska få ökad kunskap om postcovid? 

Svar: Ej svarat 

8. Vad kommer ditt parti göra för att förhindra att personer utan 
arbetsförmåga förlorar sin sjukpenning? 

Svar: Ej svarat 
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Miljöpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till 
postcovidforskningen? 

Svar: Det behövs mer forskning kring mekanismerna bakom postcovid, behov och insatser.  
Inte minst eftersom vi i dagsläget har en ansträngd sjukvård, och komplexa vårdbehov 
innebär att man kan få kämpa mycket för att få vård och rehabilitering. Det finns risk att 
primärvården inte fångar upp behoven. Mer forskning och att dra lärdomar av sjukdomens 
följdverkningar är viktigt inte minst eftersom det är mycket troligt att vi har nya pandemier att 
vänta. Djurhantering och klimatförändringars effekter för levnadsvillkor och den biologiska 
mångfalden bidrar till att ökade smittorisker är att vänta.  Det behövs mer forskning runt 
postcovid för forskningen i sig, men även för att vi ska ha en uppbyggd kunskapsbank inför 
pandemier.  

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi ställer oss positiva! Vi tror att ett nationellt kvalitetsregister för postcovid kan vara av 
stort värde för att få bättre uppfattning om problem, diagnos, behandling och resultat över 
tid. Inte minst viktigt är att det kan vara ett viktigt bidrag till forskningen och för att patienter 
ska få rätt insatser.  

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för 
postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och 
kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, 
postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Vi instämmer i behovet av ett kunskapscentrum för postcovid. Patienter ibland svårt att 
bli trodda eller få stöd och behandling och inte sällan har aktuell forskning inte nått ut i 
vården helt. Vi menar att vårdpersonal skulle kunna få gott stöd av ett sådant center, liksom 
patienter.  Eftersom fler pandemier förmodligen är att vänta kan det framöver även finnas 
snarlika behov av att utveckla och sprida kunskap om följdsjukdomar och vård (se fråga 1) 
Ett kunskapscenter för postcovid bör därmed kunna bidra även bredare framöver. 

4. Hur ställer sig partiet till att föreslå “postcovidmiljarden” för att stärka 
den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av 
postcovidmottagningar? 

Svar: Vården som helhet är ansträngd i Sverige i dag. Bristen på vårdplatser hänger tex 
starkt ihop med personalbrist, dvs det handlar om bristen på bemannade vårdplatser. 
Tillräckligt med personal är också en förutsättning för att inte behöva göra hårda  
prioriteringar. Miljöpartiet viktigaste vårdfråga är därför att förbättra arbetsvillkor och 
arbetsmiljö för personal i hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg. Vi vill göra en 
statligt finansierad storsatsning som utökas med 10 miljarder per år och fr om 2026 vill vi 
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avsätta totalt 40 miljarder per år permanent som ska vikas för att möjliggöra fler anställda 
och höjda löner i hälso- och sjukvården och omsorgen.  

Vi vill också se ett förstärkt hälsoperspektiv i primärvården, där fler yrkeskategorier kan 
arbeta sida vid sida och erbjuda teambaserad vård och förebyggande insatser.  Vi vill också 
att samverkan med försäkringskassan ska bli betydligt bättre.  

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid 
får den vård och det stöd de har rätt till? 

Svar: På olika sätt se till att kunskap sprids till de som jobbar i vård och skola. Ett 
kunskapscenter kan spela en viktig roll framöver, men innan ett sådant finns på plats är det 
väldigt angeläget att sprida kunskap på andra sätt. A och O för barn och föräldrar är att såväl 
vård som skola och andra känner till hur barn kan drabbas av sjukdomen och att varken 
barn eller föräldrar möts av misstro.  

6. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid 
får den utbildning de har rätt till i alla kommuner? 

Svar: Skolan har ett lagstadgat ansvar att se till att barn ska kunna tillgodogöra sig 
undervisningen. Det gäller därmed att se till att individanpassa den till de barn det handlar 
om. Det kan t ex handla om att möjliggöra hemundervisning eller att ibland att kunna få gå 
ifrån i skola och vila vid behov. Praktiskt är det viktigt att det finns vilorum tillgängligt på 
skolan.  Miljöpartiet driver frågan om förstärkningar av elevhälsovården, med ett tak för hur 
många elever respektive yrkeskategori ska ansvara för. Det är av vikt i sammanhanget.  

7. Vad kommer ditt parti att göra för att den kommunala vården och 
omsorgen ska få ökad kunskap om postcovid? 

Svar: Även för denna fråga kan ett kunskapscenter bidra. Innan ett sådant finns på plats 
behöver information spridas på andra sätt, ökad kunskap om riktlinjer och utbildningar via 
Socialstyrelsen t ex. SKR bör kunna bidra i detta, men vi kan också i våra egna nätverk i 
partiet hjälpas åt att lyfta frågan. Ofta är det ett bra sätt när kommunerna tar draghjälp av 
varandra.  

8. Vad kommer ditt parti göra för att förhindra att personer utan 
arbetsförmåga förlorar sin sjukpenning? 

Svar: Vi vill se till att sjukskrivning utfärdad av läkare eller annan behörig vårdpersonal i 
högre grad ska gälla samt säkerställa att långtidssjuka ska få hjälp med rehabilitering och 
inte få denna avbruten bara för att man varit sjukskriven ett visst antal dagar. Människor som 
blivit utförsäkrade ska kunna återförsäkras om de fortfarande är för sjuka för att arbeta. 

För att förbättra nuvarande system vill vi omvandla de hårda tidsgränserna som i dag finns i 
sjukförsäkringen till att istället bli avstämningspunkter för rätt till stöd.  Karensdagen vill vi 
slopa.  Vi vill också skapa större flexibilitet och individanpassning genom att göra det möjligt 
att bli sjukskriven och kunna återgå till arbete i den utsträckning som behövs, inte som i dag 
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bara i fasta steg om 25, 50, 75 procent vilket inte minst är viktigt för en bra rehabilitering. 
Människor ska inte kunna bli återbetalningsskyldiga retroaktivt för tid de redan varit 
sjukskrivna. 

Vi vill att det ska bli lättare att få pröva att börja studera eller arbeta utan att förlora sin 
försörjning. Vi anser också att det behövs bättre ekonomisk trygghet för individen under 
handläggningstiden och i samband med överklagan. Vi vill även öka tryggheten för osäkert 
anställda genom att anpassa trygghetssystemen till dagens arbetsmarknad så att fler med 
korta anställningar, timanställningar och giganställningar får ökat ekonomiskt skydd. 
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Socialdemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till 
postcovidforskningen? 

Svar: Regeringen har avsatt 50 miljoner kronor 2021 för forskning om långvariga 
symptom till följd av covid-19 så att vård och behandling kan fortsätta att förbättras. 
Vi är öppna för att man kan behöva satsa ytterligare resurser på detta åren som 
kommer. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Vi är positiva till att man startar ett nationellt kvalitetsregister för postcovid om 
de professionella yrkesgrupper som arbetar inom detta område anser att det behövs. 
De dryga hundratalet nationella kvalitetsregister som finns inom svensk sjukvård, har 
byggts upp under många år, och administreras av de professionella yrkesgrupper 
som själva har nytta av dem i sin yrkesvardag. Professionens stora engagemang i 
registerutvecklingen är ett fundament i arbetet. Finansieringen sker bl.a. genom att 
en överenskommelse om stöd tecknas mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR). 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för 
postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och 
kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, 
postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvecklat ett stöd för hälso- och 
sjukvården gällande patienter med långvariga symptom efter covid-19-infektion. 
Syftet är att identifiera behov av vårdinsatser och att personer med postcovid ska få 
individanpassad vård på rätt nivå. Om det även behöver byggas upp ett nationellt 
kunskapscenter, har vi inte tagit ställning till. Men vi utesluter inte detta. 

4. Hur ställer sig partiet till att föreslå “postcovidmiljarden” för att stärka 
den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av 
postcovidmottagningar? 

Svar: Regeringen är angelägen om att personer som drabbas av långvariga besvär 
till följd av covid-19 får ett bra bemötande och en bra behandling, oavsett i vilken 
region man bor. Hälso- och sjukvården, inklusive postcovidvården, ska vara jämlik, 
jämställd och tillgänglig i hela landet. Regeringen har gett Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys i uppdrag att kartlägga eventuella regionala skillnader i vård och 
omsorg av personer med postcovid. Centralt är hur patienters olika behov tillvaratas. 
Uppdraget ska slutredovisas senast den 3 oktober 2022. 
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5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid 
får den vård och det stöd de har rätt till? 

Svar: Det är regionerna som har ansvaret för att säkerställa rätt vård även i detta fall. 
På nationell nivå har Socialstyrelsen på regeringens uppdrag utvecklat ett stöd för 
hälso- och sjukvården gällande patienter med långvariga symptom efter covid-19-
infektion. Syftet är att identifiera behov av vårdinsatser och att personer med 
postcovid ska få individanpassad vård på rätt nivå. 

6. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid 
får den utbildning de har rätt till i alla kommuner? 

Svar: Ett tillfälligt regelverk infördes för att huvudmännen skulle kunna anpassa 
undervisningen och bedriva fjärr- eller distansundervisning. Den tillfälliga 
förordningen under pandemin gjorde det möjligt att förlänga skoldagarna, förlägga 
undervisningstid på helger och förlänga terminen. Vi har också infört mer tid för 
lärande med utökad lovskola och att alla elever i grundskolans årskurs 4–9 ska 
erbjudas minst två timmar extra studietid per vecka. 

7. Vad kommer ditt parti att göra för att den kommunala vården och 
omsorgen ska få ökad kunskap om postcovid? 

Svar: Regeringen har gett Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 
(SBU) i uppdrag att löpande utvärdera och sprida kunskap om det vetenskapliga 
stödet avseende behandling och rehabilitering av patienter med långvariga effekter 
av sjukdomen covid-19. 

8. Vad kommer ditt parti göra för att förhindra att personer utan 
arbetsförmåga förlorar sin sjukpenning? 

Svar: Från och med den 1 september 2022 införs en trygghetspension inom ramen 
för sjukersättningen. Trygghetspension innebär att den som är över 60 år och som 
slitit ut sig i jobbet och inte klarar att arbeta ända fram till pensionsåldern, enklare 
kan få sjukersättning. 
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Sverigedemokraterna 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till 
postcovidforskningen? 

Svar: Inom vårt förslag om en nationell handlingsplan vill vi se ett utökatanslag för forskning 
inom området långtidscovid, så ja vi är positivt inställda till att medel avsätts för detta. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Det är positivt. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för 
postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och 
kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, 
postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Detta är en fråga som vi driver. Vi vill dels se ett nationellt kompetenscentrum som 
etableras av socialstyrelsen. Denna ska stimulera kunskapsutveckling och centrats arbete 
ska vara till nytta för yrkesverksamma inom såväl primärvård som den specialiserade vården 
i att möta patienter som drabbats av långtidscovid. Dessutom vill vi se en nationell 
handlingsplan med tydliga riktlinjer för utredning, behandling och rehabilitering vid 
långtidscovid, där forskning också får ett ökat anslag. 

4. Hur ställer sig partiet till att föreslå “postcovidmiljarden” för att stärka 
den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av 
postcovidmottagningar? 

Svar: Huvudsakligen vill vi se en effektiv och kvalitativ hälso- och sjukvård. Attstärka 
postcovidvården lyfter vi i flertalet förslag. Se svar ovan. Vården ska vara tillgänglig och här 
menar vi att det bör vara professionen som bästa avgör var den bäst möter vårdtagaren. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid 
får den vård och det stöd de har rätt till? 

Svar: Vi vill enligt ovan tillsätta såväl en nationell handlingsplan men också ett 
kunskapscentrum. Vi är också positiva till att främja forskning på området. Dessa satsningar 
bör säkerställa att barn såväl som unga och äldre får den vård och behandling som kan 
förväntas. 

6. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid 
får den utbildning de har rätt till i alla kommuner? 

Svar: Skolplikten och lagen säger att barn har rätt att få hem skoluppgifter till antingen 
sjukhus eller till hemmet vid sjukdom. Det är upp till kommunerna att säkerställa att detta 
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sker i enlighet med lagen. En nationell handlingsplan och kunskapscentrum skulle över tid 
behöva titta på hur det ser ut och därefter lägga fram ett förslag på lösning. 

7. Vad kommer ditt parti att göra för att den kommunala vården och 
omsorgen ska få ökad kunskap om postcovid? 

Svar: Ökad kunskap inom vård- och omsorg ska omfattas av den nationellahandlingsplanen, 
det finns redan idag ett samarbete mellan vissa vårdcentraler och regionsjukhusen. Tyvärr 
är det som inom många andra områden inte jämlik med olika kunskapsnivåer och tillgång till 
behandling. Kunskapsläget är som ni skriver fortfarande osäkert och enligt viss finns det 
ingen tydlig behandling utan det verkar högst individuellt. Med mer forskning är 
förhoppningen att kunskapsläget blir bättre och att relevant kunskap också når 
primärvården. 

8. Vad kommer ditt parti göra för att förhindra att personer utan 
arbetsförmåga förlorar sin sjukpenning? 

Svar: Vi har under hela pandemin arbetat hårt med en humanare bedömning vid dag 180 
vilket är den dag där de flesta utförsäkras. Försäkringskassan har, efter riksdagens 
uppmaning, arbetat under ett år med att höja kvalitén på utredningarna men också arbeta 
med kompetensutveckling hos medarbetarna. 
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Vänsterpartiet 

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till 
postcovidforskningen? 

Svar: Många av oss drabbades av covid-19 och en del är ännu inte friska. Det är uppenbart 
att det krävs mer forskning för att förstå omfånget och orsakerna av postcovid, för att vården 
ska kunna utreda, behandla och rehabilitera de som drabbats. 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 

Svar: Positivt. Det krävs särskilda satsningar på att nationellt samordna och centrera 
kunskapen kring behandling och diagnostik av postcovid. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för 
postcovid, som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och 
kontinuerligt kan uppdatera kunskapsstöd till primärvård, 
postcovidmottagningar och specialiserad sjukhusvård? 

Svar: Positivt. Ett nationellt center för postcovid bör fokusera på att samordna stödet till de 
som drabbat av post-covid och genom nära kontakter med regioner och andra berörda 
aktörer arbeta fram tydliga handlingsplaner och arbetssätt. Vi har föreslagit 10 miljoner 
kronor för ändamålet. 

4. Hur ställer sig partiet till att föreslå “postcovidmiljarden” för att stärka 
den regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av 
postcovidmottagningar? 

Svar: Positivt. I stället för att endast förhindra nedläggningar ser vi att det behövs fler 
postcovidmottagningar i Sveriges regioner. Inte minst gäller det för områden med eftersatt 
välfärd där många varit sjuka i covid och det går anta att extra många lider av långvariga 
symptom de behöver få vård för. 

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid 
får den vård och det stöd de har rätt till? 

Svar: Vänsterpartiet har under hela pandemin värnat barnens rättigheter och intressen. 
Anledningen är mycket enkel – barnen förutsätter det offentligas skydd och Sverige har 
genom FN:s barnkonvention åtagit sig att tillse att så är fallet. På samma sätt måste 
utvecklandet av postcovidforskning och mottagningar inkludera barnrättsliga analyser som 
en central del av deras utformning. 
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6. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid 
får den utbildning de har rätt till i alla kommuner? 

Svar: För barn med postcovid är det viktigt att tidigt involvera skolan och elevhälsan, för att 
barnen ska uppmärksammas, klara undervisning och förbli fysiskt aktiva i ett socialt 
sammanhang. Alla aktörer som möter barn med postcovid i hälso- och sjukvården eller 
socialtjänsten behöver kunna avgöra vilka eventuella behov som finns. Behoven kan till 
exempel upptäckas av personal i barnhälsovården och elevhälsan. Samverkan med 
relevanta vårdgivare och skola är också viktigt för att underlätta ett barns skolgång och 
rehabilitering. 

7. Vad kommer ditt parti att göra för att den kommunala vården och 
omsorgen ska få ökad kunskap om postcovid? 

Svar: Det behöver tas ett mer kraftfullt tag nationellt för att den kommunala vården och 
omsorgen ska få ökad kunskap om postcovid och kunna identifiera personer med långvariga 
besvär. Kommuner ska inte lämnas ensamma. Socialstyrelsen har en viktig uppgift i att 
tillgängliggöra och informera om kunskapsläget för postcovid. 

8. Vad kommer ditt parti göra för att förhindra att personer utan 
arbetsförmåga förlorar sin sjukpenning? 

Svar: Vänsterpartiet vill avskaffa rehabiliteringskedjan, med stelbenta tidsgränser, och 
ersätta den med ett individuellt anpassat system där fokus ligger på medicinska insatser, 
rehabilitering och arbetsprövning utifrån förmågor hos den enskilde. Vi vill också att fler 
bedömningsgrunder ska vägas in. Att utsättas för återkommande prövningar av 
arbetsförmågan, med hotet om att utförsäkras hängande över sig, kan påverka hälsan och 
tillfrisknandet negativt för personer särskilt med vissa sjukdomstillstånd. För den gruppen 
vore det värdefullt med en möjlighet att beviljas sjukpenning för längre perioder utan 
återkommande prövning av arbetsförmåga.  
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Svenska Covidföreningens valkompass 
 

Om oss och valkompassen 
Svenska Covidföreningen (SCF) är en ideell patientförening som företräder de som drabbats 
av covid-19 och postcovid. Vi arbetar för att främja forskning och kunskap om SARS-CoV-
2:s alla medicinska och sociala följder, samt för en adekvat vård för patientgruppen. Målet är 
att alla som genomgått en covid-19-infektion också̊ ska få tillfriskna. 

Valkompassens åtta frågor nedan ställs till samtliga partier nationellt. Svaren kommer att 
sammanställas, skickas till medlemmar och publiceras på SCF:s hemsida. Sista dagen att 
svara (till projekt@covidforeningen.se) är den 26 augusti.   

Om postcovid 
För de allra flesta som blivit sjuka i covid-19 går symtomen över. Samtidigt får vissa 
personer symtom som inte går över eller nya symtom som utvecklas senare men som 
kopplas till covid-19-infektionen. Det kallas för postcovid eller långtidscovid.  

Postcovid är ett paraplybegrepp snarare än en specifik diagnos eller sjukdom, och omfattar 
många olika symtom och följdkomplikationer. Symtomen kan också variera över tid och i 
omfattning. Vissa får svåra symtom som har stor påverkan på det dagliga livet (svår 
postcovid) medan andra får mildare och mindre funktionsnedsättande symtom. Både 
personer som fått vård på sjukhus på grund av svårare akut covid-19-infektion och personer 
som har haft mildare initial infektion och inte fått vård på sjukhus kan utveckla postcovid. 
Även barn kan få postcovid. 

Postcovid är multisystemiskt och kan påverka alla organsystem i kroppen. Vanliga symtom 
är hjärntrötthet, fatigue, hjärt- kärlkomplikationer, huvudvärk, smärta, långvarig feber och 
mag- och tarmproblem.  

Samband mellan diagnostik, behandling och rehabilitering 
Det ovan sagda innebär att diagnostiken är viktig. Ett och samma symtom kan nämligen ha 
olika grundorsaker. Beror andningssvårigheterna på lungskador, hjärtkomplikationer eller 
störningar i det autonoma nervsystemet? För att kunna erbjuda patienten anpassad 
behandling och rehabilitering räcker det inte att konstatera “postcovid”.  

Vad orsakar postcovid? 
I dagsläget vet man inte exakt vad som händer i kroppen vid postcovid, men det finns flera 
teorier som börjar få stöd i forskning: 

1. Viruset har i den akuta sjukdomsfasen orsakat skador på organ och nerver. 
 

2. Viruset aktiverar immunsystemet som hos vissa personer överreagerar och angriper 
kroppens funktioner och organ, så kallad autoimmunitet. 

 
3. Virusrester finns kvar i kroppens vävnader och orsakar inflammation som ger upphov 

till nya eller återkommande symtom. 
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4. Viruset påverkar celler på insidan av blodkärlen (endotel) och stör blodets 

levringsförmåga vilket påverkar syretillförseln, exempelvis via mikroskopiska 
blodproppar. 

 
Hur många drabbas? 
Enligt tidskriften The Lancet visar den hittills mest pålitliga studien att ungefär en av åtta, 
12,7 procent, har kvarstående symtom i tre till fem månader efter infektion (längre har man 
inte mätt i studien).1 Mot bakgrund av antalet smittade, och att vi fortfarande lever med 
viruset, rör det sig inte om ett fåtal. En ny studie från USA visar dessutom att risken för 
långtidskomplikationer kan öka ju fler gånger du smittas.2 Vaccin eliminerar inte risken för 
postcovid.3 

Hur ser prognosen ut?  
En del drabbade blir bättre över tid, medan andra inte blir det. Några försämras sent in i 
förloppet. Forskning pågår och vi kommer att lära oss mer om prognosen på sikt. Det står 
dock klart att inte alla tillfrisknar. Ett inte obetydligt antal människor har varit sjuka i 
funktionsnedsättande symtom sedan pandemins start.  

Hur mår våra medlemmar? 
I juni 2022 genomförde SCF en medlemsenkät där personer som själva led av postcovid och 
var över 18 år fick delta. Resultaten visar att hälsan före och efter covid nästan hade 
halverats på gruppnivå (från 86,2 till 45,6 på en skala 0–100 där 100 är perfekt hälsa. 
Medelvärdet i populationsstudier ligger på 75–83). Ca 24 procent har förlorat sitt jobb eller 
huvudsakliga sysselsättning på grund av postcovid. Sammantaget leder 
funktionsnedsättningarna hos personer med postcovid inte bara till ett stort lidande för de 
enskilda drabbade och deras familjer, utan också till samhällsekonomiska kostnader. Flera 
av våra medlemmar beskriver vad det gör med dem att inte kunna ta hand om sina barn och 
jobba, eller att som vuxen behöva flytta hem till sina föräldrar för att klara vardagen.  

 

 

 

 

 

 

 
1 Aranka V Ballering, Sander K R van Zon, Tim C olde Hartman, Judith G M Rosmalen 
Persistence of somatic symptoms after COVID-19 in the Netherlands: an observational cohort study, August 
2022, The Lancet, DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01214-4 
2 Ziyad Al-Aly, Benjamin Bowe, Yan Xie et al. Outcomes of SARS-CoV-2 Reinfection, 17 June 2022, PREPRINT 
(Version 1) available at Research Square, DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1749502/v1 
3 Al-Aly, Z., Bowe, B. & Xie, Y. Long COVID after breakthrough SARS-CoV-2 infection. Nature Med 28, 1461–1467 
(2022). https://doi.org/10.1038/s41591-022-01840-0 
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Våra frågor till partierna 
 
Kunskapsbrist om postcovid 
Sars-CoV-2 är ett helt nytt virus för människan och det finns mycket kvar att lära om dess 
långtidskonsekvenser. För att kunna erbjuda evidensbaserad vård krävs mer forskning och 
en nationell struktur för kunskapsinsamlande. I jämförelse med Storbritannien och USA har 
Sveriges regering avsatt ytterst små medel per capita till postcovidforskningen. Ytterligare 
resurser behövs för att kunna förbättra människors hälsa och livssituation. Med hänsyn till 
den stora smittspridningen och att vi fortfarande lever med viruset menar vi att det också 
ligger stora samhällsekonomiska intressen i att på sikt kunna bota postcovid.   

1. Hur ställer sig partiet till mer öronmärkta medel till postcovidforskningen? 
 

2. Hur ställer sig partiet till ett nationellt kvalitetsregister för postcovid? 
 
Vården behöver stärkas 
Det återstår mycket att lära om postcovid. Samtidigt så vet vi mer idag än för två år sedan 
och forskningsfältet växer snabbt. För att vården ska ha en chans följa, bygga och sprida 
kunskap om postcovid behövs kunskapsnav, som också kan ta hand om patienterna med 
svår postcovid.  

Idag är kvalitén i postcovidvården mycket ojämlik i Sverige. Hur den organiseras, och om 
specialiserad postcovidvård finns att tillgå, skiljer sig åt mellan regionerna. Som 
patientorganisation ser vi tydligt att ordinarie vård inte klarar av att hantera de svårast sjuka. 
Patienter i vissa regioner är fortfarande sängliggande i tillstånd som utreds och behandlas 
symtomlindrande i andra regioner. En annan faktor som kan bidra till ojämlikheten är att det 
nationella kunskapsstödet avseende postcovid är utdaterat och innehåller mycket få 
konkreta råd till kliniker. I länder som Norge, Danmark och England uppdaterar 
hälsomyndigheterna kunskapsstöden kontinuerligt, just eftersom det rör sig om ett 
kunskapsområde som rör sig snabbt framåt.  

Att samla patienter med svår postcovid, olika läkardiscipliner och hälsoprofessioner på 
multidisciplinära mottagningar effektiviserar lärandet enligt WHO och Kungliga 
Vetenskapsakademien.4 Socialstyrelsen konstaterar att de med komplexa symtom kan 
behöva vård av multidisciplinära och multiprofessionella team som är specialiserade på 
postcovid.5 Trots det lägger flera regioner ner sina postcovidmottagningar, bland annat på 
grund av bristande resurser. Staten skulle finansiera all pandemirelaterad vård hette det. Det 
måste gälla även postcovid. 

3. Hur ställer sig partiet till att inrätta ett Nationellt kunskapscenter för postcovid, 
som fungerar som ett kunskapsnav till övriga vården och kontinuerligt kan 

 
4 WHO Europe, Policy brief – In the wake of the pandemic: preparing for long COVID (2020), 
https://www.who.int/europe/news/item/24-02-2021-new-policy-brief-calls-on-decision-makers-to-support-patients-
as-1-in-10-report-symptoms-of-long-covid och Kungliga Vetenskapsakademien, Postakut Covid-19-syndrom – 
långtidskomplikationer av Covid-19, april 2021, 
https://www.kva.se/app/uploads/2021/04/covidrapport3210426FINAL.pdf  
5 Socialstyrelsen, Postcovid – kvarstående eller sena symtom efter covid-19, Stöd till beslutsfattare och personal 
i hälso- och sjukvården (del 2) https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-4-7351.pdf  
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uppdatera kunskapsstöd till primärvård, postcovidmottagningar och 
specialiserad sjukhusvård? 
 

4. Hur ställer sig partiet till att föreslå “postcovidmiljarden” för att stärka den 
regionala postcovidvården och förhindra nedläggningar av 
postcovidmottagningar? 

 
Barn drabbas av postcovid 
Barnombudsmannen konstaterar att barn med postcovid har varit en väldigt utsatt grupp 
under pandemin och pekar på att det finns behov av att följa hur rättigheterna har påverkats 
specifikt för barn med postcovid.6 Barn med postcovid missar utbildning de har rätt till, kan 
inte träffa kompisar eller utöva fritidsaktiviteter. Samtidigt är tillgången till specialiserad 
postcovidvård ännu sämre för barn än för vuxna och inga av de forskningspengar som 
regeringen har avsatt för postcovid har gått till forskning på barn. Skolan är inte heller rustad 
att ta hand om barnen som inte kan vara i skolan alls eller har hög frånvaro på grund av sin 
postcovid.  

5. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den 
vård och det stöd de har rätt till? 
 

6. Vad kommer ditt parti göra för att säkerställa att barn med postcovid får den 
utbildning de har rätt till i alla kommuner? 

 
Den kommunala vården och omsorgen behöver stöd  
Den kommunala sjukvården är den största omvårdnadsgivaren i Sverige, med 290 
huvudmän. Trots att Socialstyrelsen konstaterat att den kommunala vården och omsorgen 
måste kunna identifiera postcovid och hänvisa vidare för bedömning så visar SCF:s 
kommunenkät att 93 procent av de svarande inte har fått någon utbildning om postcovid. 
70,5 procent uppgav att de inte har specifika rutiner för identifiering av misstänkt postcovid 
eller för uppföljning av postcovid i verksamheten.7 

 

 

 

 

 

 

 
6 Barnombudsmannen, Covid-19-pandemins konsekvenser för barn, juni 2021, 
https://www.barnombudsmannen.se/aktuellt/covid-19-pandemins-konsekvenser-for-barn/  
7 Svenska Covidföreningens enkät till kommunerna, https://covidforeningen.se/wp-content/uploads/2022/03/SCF-
2022-03-07-Behov-av-kunskap-om-postcovid-i-aldrevarden-2.pdf. MAS = medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
MAR = medicinskt ansvarig för rehabilitering.  
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Det är inte rimligt att förvänta sig att 290 kommuner ska kunna följa kunskapsutvecklingen 
om postcovid på ett effektivt sätt. För att kunna identifiera och ge adekvat vård och omsorg 
till postcovidpatienter behöver kommunerna samordnat stöd i att öka sin kunskap. 

7. Vad kommer ditt parti att göra för att den kommunala vården och omsorgen 
ska få ökad kunskap om postcovid? 
 

Brister i sjukförsäkringssystemet 
Postcovid har satt ljuset på flera brister i sjukförsäkringssystemet.8 Patientgruppen har extra 
svårt att styrka sin nedsatta arbetsförmåga på grund av sjukdom genom läkarintyg. Dels 
eftersom kunskapsnivån om postcovid fortfarande är låg, dels eftersom forskning ännu inte 
har identifierat vilka utredningar som leder till fynd av biomarkörer hos patientgruppen (och 
de metoder som börjar utkristallisera sig i forskning är ännu inte tillgängliga i Sverige). Därtill 
saknar postcovid prognos.  

Som patientförening ser vi hur medlemmar med stora funktionsnedsättningar utförsäkras. Att 
bli utförsäkrad och därmed stå utan någon form av ekonomisk försörjning när man är svårt 
sjuk leder ofta till att man mår ännu sämre. Vägen till ett tillfrisknande och att komma tillbaka 
till arbetsmarknaden riskerar att bli onödigt lång. Patienter med svår postcovid behöver 
kunna vara sjukskrivna med ersättning tills de återfår sin arbetsförmåga. När vi frågar våra 
medlemmar vad de vill säga till er politiker är ett av de mest återkommande ämnena att 
sjukförsäkringen inte fungerar på ett adekvat sätt. 

8. Vad kommer ditt parti göra för att förhindra att personer utan arbetsförmåga 
förlorar sin sjukpenning? 

 

 

. 

 

 
8 De kursiverade delarna anspelar på rekvisit i lagtext.  
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