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FHMs reviderade 
föreskrifter och allmänna 
råd



FHMs revidering av nationella 
föreskrifter och allmänna råd

• Nya nationella föreskrifter och allmänna råd gäller fr.o.m. 14 december

• Ersätter lokala allmänna råd, som gällde t.o.m. 13 december

• Påverkar inte begränsningen enligt förbudsförordningen – offentliga tillställningar 

begränsade till 8 deltagare

- - - - -

• Betonar det personliga ansvaret att skydda dig själv och andra

• Verksamheter ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning



Allmänna råd till
1 § (personligt ansvar)

• Begränsa nya nära kontakter

ꟷ undvik att vara nära varandra, framför allt i mindre utrymmen under en längre tid

ꟷ med fördel utomhus

• Res på ett sätt som minimerar risken för smitta

ꟷ Undvik kollektivtrafik

ꟷ vid längre resor, undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet

• Bedriva verksamheten på ett sätt som minimerar risken för smitta



Allmänna råd till 2 §
(alla verksamheters ansvar)

• Föreningar bör

ꟷOm möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt

ꟷUndvika andra möten eller genomföra dem digitalt

• Idrottsföreningar bör

ꟷNär det är möjligt hålla träningar utomhus

ꟷMinimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel

ꟷAvstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar.

ꟷ Undantag för sådan idrott som är yrkesmässig

ꟷ Undantag för enstaka matcher eller tävlingar som riktar sig till barn födda 2005 eller senare



Vad menar FHM med
"mindre grupp"

Föreningar bör se åtta personer som en riktlinje 

för grupper av personer födda 2004 och 

tidigare.

Det hänger samman med att regeringen 

begränsat antalet deltagare i allmänna 

sammankomster och offentliga tillställningar till 

åtta.

Regeringens budskap är att detta ska vara 

normerande även för andra grupper.



Vad menar FHM med
"om möjligt träna utomhus"?
• Folkhälsomyndigheten avråder inte från all 

inomhusverksamhet. Verksamhet som bara kan 

bedrivas inomhus kan göra det, men då krävs 

extra försiktighet eftersom smitta sprids lättare 

inomhus. Det blir alltså ännu viktigare att hålla 

avstånd till varandra, dela upp sig i mindre grupper, 

undvika moment med nära kontakt och i övrigt följa 

de allmänna råden som riktas till enskilda när man 

är inomhus.

• Verksamheter som har möjlighet att ha hela eller 

delar av sin verksamhet utomhus, exempelvis 

träningar, bör därför välja det alternativet. Man kan 

också alternera grupper inomhus/utomhus.



Enstaka match/tävling enligt FHM
• Folkhälsomyndigheten menar att ett typexempel på enstaka match eller tävling kan vara att två spelare eller lag 

inom samma region möts i en match, eller att en tävling i en individuell idrott hålls med enbart lokala deltagare.

• Cuper eller turneringar är enligt Folkhälsomyndigheten inte enstaka matcher eller tävlingar och bör därmed 

undvikas även för barn födda 2005 eller senare. Folkhälsomyndigheten anser inte heller att organiserat seriespel 

med regelbundna matcher eller tävlingar bör genomföras.

• Folkhälsomyndigheten gör inte skillnad på lagidrotter eller individuella idrotter, och heller ingen skillnad på 

kontaktidrotter och andra idrotter.

• Folkhälsomyndigheten vill med begreppet enstaka förtydliga att en match eller tävling i sig, inklusive oundviklig 

kontakt mellan utövarna, inte behöver innebära någon avsevärt förhöjd risk i denna åldersgrupp förutsatt att man 

följer de allmänna råden i övrigt.

• Samtidigt finns allmänna råd om att undvika nya nära kontakter som gör att evenemang som lockar många 

deltagare eller åskådare inte bör genomföras. Det viktiga ur smittskyddssynpunkt är att begränsa antalet personer 

som samlas vid varje tillfälle och att antalet nya kontakter därmed begränsas. För åldersgruppen 2005 och yngre 

innebär det oftast att man måste ta hänsyn till medföljande föräldrar, tränare med flera.

• Många evenemang som skulle kunna omfattas av begreppet enstaka begränsas dessutom genom förbudet mot 

fler än åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.



Sammanfattning - vad är det som gäller?

• Födda 2004 eller tidigare

ꟷTräning – ja

ꟷ Utifrån 6 specifika villkor*

ꟷ Allmänna villkor

ꟷTävling – nej

ꟷUndantag yrkesmässig idrott

ꟷ Allmänna villkor

• Födda 2005 eller senare

ꟷTräning – ja

ꟷ Utifrån 2 specifika villkor*

ꟷ Allmänna villkor

ꟷTävling – ja, enstaka matcher eller tävlingar

ꟷ Allmänna villkor

*Specifika villkor:

- Håller avstånd till varandra

- Inte delar utrustning med varandra

- När det är möjligt genomför aktiviteten utomhus

- Undviker gemensamma omklädningsrum

- Reser till och från aktiviteten individuellt

- Utför aktiviteten i mindre grupper

*Specifika villkor:

- Träna utomhus när det är möjligt

- Undvik trängsel


