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SKRIVELSER TILL REGERINGEN
OM COVID-19
Detta dokument är en sammanfattning av de frågor och inspel
som Kristdemokraterna gjort i skrivelser tillställda statsministern via hans statssekreterare i samband med partiledarnas
möte med statsministern under Coronakrisen. Skrivelserna är i
denna sammanfattning förkortade men kan tillhandahållas i sin
fulla längd vid önskemål.

SKRIVELSE 2020-03-11
1. Kan regeringen beskriva hur sjukvårdens totala beredskap och kapacitet ser ut för att hantera
en situation där antalet smittade kraftigt ökar, i likhet med den utveckling vi sett i exempelvis
Italien och inledningsvis i Sydkorea. Jag vill understryka att jag väl känner till att alla regioner
har pandemiplaner och att olika förberedelser nu sker. Det som efterfrågas är konkreta svar
rörande tillgång på personal, vårdplatser, kapacitet för smittspårning etc. Vilka situationer har
vi beredskap för att klara och vid vilken situation måste prioriteringar förändras etc. Hur många
smittade kan hanteras och hur ska detta ske vid varje givet läge.
2. Statsministern meddelade vid dagens möte att Sverige inom ramen för EU-samarbetet kommer
att få kontinuerliga rapporter rörande lagersituationen för läkemedel och vissa förbrukningsartiklar. Hur ofta kommer dessa rapporter levereras?
3. Vilka konkreta åtgärder vidtar Sverige för att säkerställa att brist på läkemedel inte uppstår
(även icke covid-19-relaterade) till följd av fördröjningar i den normala produktionen eller leveranskedjan?
4. Vilken är den aktuella genomsnittliga svarstiden på 1177 och hur lång är väntetiden vid under
toppbelastning i genomsnitt? Det kommer rapporter om att många som ringer 1177 möts av
uppmaning att återkomma senare på grund av hög belastning. Stämmer detta och vad görs för
att komma tillrätta med problemet?
5. En fråga som Kristdemokraterna har framfört i flera sammanhang under den senaste veckan
rör monitorering av patienter i hemmet. Någon samlad bild av denna kapacitet finns inte idag.
Är det korrekt uppfattat och tycker regeringen i så fall att något ytterligare behöver göras för att
säkerställa sådan kapacitet?
6. Igår överbelastades Folkhälsomyndighetens webbsida på grund av stor trafik. Vid dagens möte
sades att åtgärder vidtagits för att undvika att samma situation uppstår igen. Har myndigheten
försäkrat att hemsidan klarar hög belastning?
7. Snabbutbildning av viss personal kan bli nödvändigt. Har utbildningsinsatser påbörjats? Om
inte, när kan detta ske och i vilken omfattning?

SKRIVELSE 2020-03-18
1. Rörande nytt uppdrag till Socialstyrelsen rörande inventering och samordning kring landets
intensivvårdskapacitet. Det är emellertid mycket svårt att förstå varför Socialstyrelsen inte
samtidigt ges mandat att prioritera och fördela resurserna. Varför anser regeringen inte att ett
sådant mandat behövs?
2. I vilken utsträckning involveras patientföreträdare i regeringens hantering av pandemin?
3. Kristdemokraterna har till regeringens företrädare i olika sammanhang framfört en oro för bristerna i kommunikationen till allmänheten. Vi har bland annat framfört förslag om att regeringen, i likhet med hur f.d folkhälsomininstern, Maria Larsson, hanterade kommunikationen kring
svininfluensen, borde överväga dagliga pressträffar tillsammans med expertmyndigheterna.
Ser regeringen problemet och vad gör regeringen för att förbättra kommunikationen?
4. Kristdemokraternas uppfattning är att en kommission med uppdrag att utvärdera, och i efterhand dra slutsatser av vår gemensamma krishantering, bör tillsättas redan nu..
5. Kristdemokraterna välkomnar regeringens beslut om att företag ska beviljas anstånd, även retroaktivt, för skatteinbetalningar. Vi vill därför uppmana regeringen att skyndsamt återkomma
med förslag som kraftigt minskar anståndsavgiften, så att verktygen kan få den betydelsefulla
effekt som är avsedd.
6. Kristdemokraterna föreslår att regeringen anmodar alla lämpliga utbildningsanordnare att erbjuda korttidsutbildningar på distans.

SKRIVELSE 2020-04-06
1. Hur är kunskapsläget gällande gravida och Covid-19 och finns det, av försiktighetsskäl, anledning att skärpa rekommendationer eller bestämmelser för att särskilt skydda gravida?
2. Har Sverige nekat erbjudanden om skyddsutrustning baserat på egna kvalitetskontroller eller
enbart baserat på att produkterna saknar rätt märkning för den europeiska marknaden?
3. Inspel: Uppmuntra vårdutbildade att ta tillfällig anställning i kritiska verksamheter
4. Inspel: Kristdemokraterna anser att regeringen bör överväga ett särskilt ekonomiskt stöd till
vårdgivare inom tandvården genom att nyttja det redan budgeterade statliga tandvårdsstödet.
5. Inspel: Höj permitteringsgraden och inkludera visstidsanställda och konsulter

SKRIVELSE 2020-04-15
1. Hur ser regeringen på att, i likhet med Norge och Danmark, införa ett brett kostnadsstöd för
företag vars omsättning faller dramatiskt i samband med den pågående krisen?
2. Läkare på nationella taxan bör få full ersättning för digitala läkarbesök. Hur ser regeringen på
att förändra förordningen för att möjliggöra fler digitala läkarbesök inom ramen för LoL?
3. Uppmuntra vårdutbildade att ta tillfällig anställning i sjukvård och äldreomsorg. Hur ser
regeringen på personalförsörjningen i vård och omsorgen, både i det akuta perspektivet och vad
gäller uthållighet genom hela krisen? Hur ser regeringen på att införa ett sådant system i syfte
att trygga personaltillgången i sjukvård och äldreomsorg?
4. Läget rörande skyddsutrustning. Kan regeringen beskriva den aktuella situationen rörande
tillgången på skyddsutrustning i olika delar av vården (sjukvård/äldreomsorg/omsorg), inhemsk
produktion, inköp via regionerna respektive Socialstyrelsen samt hur prognosen framåt ser ut
för närvarande?

SKRIVELSE 2020-04-20
1. Stimulera fasta anställningar i äldreomsorgen. Kristdemokraterna anser att äldreomsorgen
behöver ges ökad stadga under Coronakrisen och att tillfället bör tas i akt att skapa fler trygga
anställningar. (Längre text om förslaget)
a. Under fyra månader från 1 maj till 31 augusti ska kommuner eller privata utförare av äldreomsorg eller annan vård och omsorg som kommunerna ansvarar för premieras med 50 000 kronor
per anställd person som går från timavlöning till tillsvidareanställning.
b. Kravet är att den anställde under 2020 arbetat minst 200 timmar för samma arbetsgivare.

SKRIVELSE 2020-04-20
1. Kostnadsstöd till företag. Hur ser regeringen på att, i likhet med Norge och Danmark, införa ett
brett kostnadsstöd för företag vars omsättning faller dramatiskt i samband med den pågående
krisen?
2. Inga varsel i kris. Givet de starkt negativa utsikterna för ekonomin med kanske ytterligare fallande BNP samt risken att regeringen överskattat kommunernas skatteintäkter föreslår Kristdemokraterna ytterligare 5 miljarder kronor i tillfälliga statsbidrag 2020 utöver av regeringen
föreslagna ökade statsbidrag. Det uttalade syftet med det utökade statsbidraget är att möjliggöra
för kommuner och regioner att behålla personal och hindra varsel.
3. Tillfällig föräldrapenning. Kristdemokraterna vill därför se att ersättningen för tillfällig föräldrapenning med anledning av skolstängning ska motsvara 100% av ersättning för VAB.
4. Gränskontroll. Hur ser regeringen på att skärpa kraven gentemot flygbolag att i god tid tillhandahålla svensk gränspolis passagerarlistor och dra in landningstillstånd i de fall passagerare
förekommer som i rådande situation inte har rätt att komma in i landet? Vilka andra åtgärder
vidtar regeringen för att säkerställa gränskontrollen? Regeringen har tidigare aviserat att man
ska skala upp testverksamheten. Kommer den nå ut till Arlanda?

SKRIVELSE 2020-05-06
1. Personalförsörjning och arbetsvillkor i vård och omsorg. När avser regeringen att agera för att
förstärka sjukvården och äldreomsorgen med utbildad personal? Hur kan personalen i äldreomsorgen ges bättre och mer hållbara förutsättningar att trygga sin personalförsörjning, stärka
arbetsmiljön och därigenom minska smittspridningsrisker och upprätthålla en hållbar verksamhet genom krisen?
2. Läkare på nationella taxan bör få full ersättning för digitala läkarbesök. När kan vi förvänta
oss att regeringen agerar så att läkare inom ramen för LoL kan få rimlig ersättning för digitala
besök?
3. Kristdemokraterna har till regeringen och myndigheterna tidigare ställt frågor hur patientdata används för att, så snabbt som möjligt, dra lärdomar från de Covid-19 patienter som hittills
behandlats i den svenska sjukvården. Sedan dess har Socialstyrelsen påbörjat ett arbete med
dataanayls. Hur långt har arbetet kommit och vilka slutsatser har hittills kunnat dras?
4. När kan vi förvänta oss ett förslag kring ersättning för särskilt sårbara grupper i enlighet med
det beslut som riksdagen fattat?

SKRIVELSE 2020-05-11
1. Sveriges vårdskuld är akut, tillsätt en oberoende expertgrupp för att ta fram konkreta lösningar. (Längre text om förslag)
2. Beslut om exitstrategier utifrån alternativa scenarier. På vilket sätt kommer alternativa scenarion och alternativa strategier från myndigheterna presenteras och redovisas? Hur avser regeringen politiskt förankra kommande beslut och vägval i den fortsatta hanteringen av pandemin i
Sverige?
3. Personalförsörjning och arbetsvillkor i vård och omsorg. När avser regeringen att komma med
konkreta åtgärder för att förstärka sjukvården och äldreomsorgen med utbildad personal och
förbättra arbetsvillkoren för de som redan arbetar där?

SKRIVELSE 2020-05-19
1. Dra lärdomar av från krisen – sjukvården och äldreomsorgen behöver rustas. På vilket sätt
säkerställer regeringen att den vårdskuld som nu byggts upp i Sverige kommer hanteras? Hur
tas de senaste månadernas erfarenheter av sjukvårdens omställning tillvara? Är regeringen beredd att föra en öppen diskussion om hur Sverige inte bara hanterar dagens situation utan även
är beredd att ta tag i grundproblematiken, hur svensk sjukvård ska rustas och organiseras för en
god jämlik vård i hela landet och för att kunna hantera kommande nationella kriser?

SKRIVELSE 2020-05-29
1. Personalsituationen i sjukvården och äldreomsorgen
Har regeringen den nödvändiga överblicken över vilka regioner som kommer eller inte kommer
kunna ge sin personal semester i sommar och hur ser det ut?
Har regeringen överblick över vilka regioner som nu har respektive inte har en plan för bemanning för att efter sommaren kunna börja beta av vårdskulden och hur ser det ut?
På vilket sätt mer än ekonomiskt avser regeringen att stötta de kommuner och regioner som inte
bedöms ha tillräckliga planer för att hantera ledighet och återhämtning respektive hantering av
vårdskulden?
På vilket sätt kommer de Coronarelaterade kostnader staten ska stå för att delredovisas i syfte
att få kunskap om omfattningen i uppkomna kostnader?
På detta önskar vi skriftlig återkoppling från regeringen.
2. Testning i hela landet och underutnyttjandet av testkapacitet. Vad hindrar regeringen från
att låta Folkhälsomyndigheten eller Socialstyrelsen nationellt köpa in den testningskapacitet
som uppenbarligen väntar på att nyttjas? Uppenbarligen har regionerna inte klarat av att på ett
tillfredsställande sätt få igång omfattande testning, på vilket sätt kommer regeringen och staten
säkerställa att testningen snabbt skalas upp?
3. Strategier och vägval i Sveriges Coronahantering. På vilket sätt kommer regeringen på ett
transparent sätt kontinuerligt redovisa olika scenarion, de politiska bedömningarna och vägvalen i Sveriges fortsatta hantering av pandemin?

SKRIVELSE 2020-06-04
1. Status personalläget i sjukvården och äldreomsorgen.
Har regeringen den nödvändiga överblicken över vilka regioner som kommer eller inte kommer
kunna ge sin personal semester i sommar och hur ser det ut?
Har regeringen överblick över vilka regioner som nu har respektive inte har en plan för bemanning för att efter sommaren kunna börja beta av vårdskulden och hur ser det ut?
På vilket sätt mer än ekonomiskt avser regeringen att stötta de kommuner och regioner som inte
bedöms ha tillräckliga planer för att hantera ledighet och återhämtning respektive hantering av
vårdskulden?
På detta önskar vi återigen skriftlig återkoppling från regeringen.
2. Testning – vad är regeringens strategi?
Står regeringen fast vid målet om 100 000-150 000 tester i veckan? Vad är regeringens strategi
för att nå målet?
3. Omställningsstöd till privata vårdgivare etcetera?
Kan regeringen redan nu klargöra att icke offentligt drivna vårdgivare som på grund av patienternas förändrade beteende förlorar sina intäkter kommer att omfattas av omställningsstödet på
samma villkor som andra företag?
4. Situationen i gränsområdena mot Norge och Finland.
Som en direkt följd av Sveriges hantering av Coronapandemin har nu restriktioner i möjligheten
att röra sig som tidigare över gränsen i dessa gränsområden nu fått stora konsekvenser. Kundunderlag har försvunnit, föreningslivet kan inte bedriva sin verksamhet och familjer kan inte mötas.
På vilket sätt agerar regeringen för att hantera den nu uppkomna situationen i våra gränsområden mot Norge och Finland?

SKRIVELSE 2020-06-10
1. Krispaket för vården.
Vi har tidigare spelat in bl.a. följande förslag för att lösa personalsituationen: Vårdutbildade
att ta tillfällig anställning i kritiska verksamheter (200406) samt stimulera fasta anställningar i
äldreomsorgen (200420). Kristdemokraterna begär nu att samtliga partier förhandlar fram ett
krispaket för att avlasta sjukvården och dess personal.
Är regeringen beredd att med samtliga partier starta överläggningar för att få till ett krispaket
för vården och äldreomsorgen personal?
2. Testning – vad är regeringens strategi?
Det har de senaste dagarna framkommit att det alltjämt råder oklarheter kring vilka som får
testas, av vem och till vilken kostnad.
Kan personer som upplever symptom nu vända sig till vården för att utan kostnad provtas för
pågående infektion?
Kan personer som misstänker att de genomgått covid-19 infektion nu vända sig till vården för att
genomföra antikroppstest till kostnaden av ordinarie patientavgift?

SKRIVELSE 2020-06-17
1. Dödstalen inom äldreomsorgen. Vilken data lutar sig statministern på när han avvisar sambandet mellan den valda strategin och de höga dödstalen?
2. Kostnader för krisstöd. Vi får nu signaler om att resurser för krisstöd i form av exempelvis samtalsstöd har utnyttjats i mycket stor omfattning jämfört med ett normalläge.Regeringen har varit
tydlig med att coronarelaterade kostnader ska bäras av staten. Kan regeringen bekräfta att även
regionernas ökade kostnader för krisstöd kommer att ersättas av staten?
3. Personalsituationen i sjukvården och vårdskulden. Vi har noterat att Socialstyrelsen sedan
flera veckor har i uppdrag att arbeta med detta men ser samtidigt med oro på situationen och
behovet av konkreta åtgärder. Vad är nu regeringens samlade bild av personalläget i sjukvården
i sommar och höst?

SKRIVELSE 2020-06-24
1. Personalsituationen i sjukvården och vårdskulden.
Vad är nu regeringens samlade bild av personalläget i sjukvården i sommar och höst?
Vad vidtar regeringen för åtgärder för att hantera situationen?
2. Med anledning av utrikesminister Ann Lindes medverkan i tysk TV.
Vilket stöd har regeringen för att peka ut äldreomsorg i privat regi som en förklaring till höga
dödstal på svenska äldreboenden, och om sådant vetenskapligt stöd saknas; på vilket sätt avser
regeringen be hårt arbetande personal i privat äldreomsorg om ursäkt?
Hur avser statsministern och regeringen upprätta det internationella förtroendet för den svenska hanteringen av pandemin?
3. Upprätthållandet av förtroende för vårdkvalitén i äldreomsorgen.
Under den senaste tiden har medierna rapporterat om ett antal fall där personer boende på särskilt
boende fått palliativ istället för kurativ vård. Men den medierapportering och debatt som förevarit
under senare tid riskerar att skapa osäkerhet kring om äldre verkligen får den vård de har rätt till.
Hur avser regeringen bidra till att stärka tilltron till vårdkvalitén i äldreomsorgen?

SKRIVELSE 2020-11-11
1. Öppenhet avseende scenarier och politiska beslut. På vilket sätt kommer regeringen på ett
transparent sätt kontinuerligt redovisa olika scenarion, politiska bedömningar, vägval och beslut
i den fortsatta hantering av pandemin?
2. Testning och kapacitet. Hur ser regeringen på vikten av testning och smittspårning som en del
av sin strategi att bekämpa pandemin? På vilket sätt säkerställer regeringen nu att befintlig kapacitet för testning dels upprätthålls och dels ges förutsättningar att utökas? På vilket sätt sker
dialog med så väl privata som offentliga aktörer för att underlätta för utökad kapacitet?
3. Personalsituationen i sjukvården. Jag vill mot bakgrund av detta uppmana regeringen att innan det är för sent vidta åtgärder för att lösa sjukvårdens personalförsörjning och förutsättningarna för desamma.
Hur ser beredskapen ut i landet? På vilket sätt arbetar regeringen nu med nationell samordning
och säkerställande av tillräckliga resurser nu och framför allt i ett kraftigt förvärrat läge för sjukvården?

SKRIVELSE 2020-11-17
1. Regeringens planeringshorisont och öppenhet för folklig legitimitet. Vi anser att det är nödvändigt att visa denna öppenhet och vilka konsekvenser vi som folk och land står inför utifrån
hur vi samlat agerar. Varför presenterar inte regeringen vilka åtgärder man har i beredskap för
att möta en fortsatt negativ utveckling och för att skapa förståelse för vikten av att följa gällande
rekommendationer?
Och återigen, på vilket sätt kommer regeringen på ett transparent sätt kontinuerligt redovisa olika scenarion, politiska bedömningar, vägval och beslut i den fortsatta hanteringen av pandemin?
2. Regeringens syn och beredskap avseende skolan. Vad gör regeringen för att begränsa smittspridningen som just nu sticker ut hos landets ungdomar? Under vilka förutsättningar är regeringen beredd att införa restriktioner i gymnasieskolan eller övergå till distansundervisning?
3. Proaktivitet och försiktighetsåtgärder. Vilka proaktiva åtgärder ur ett försiktighetsperspektiv
överväger regeringen? Varför införs inte rekommendation att använda munskydd som åtgärd
för att skapa en större grad av medvetande om smittorisken i vardagen och som försiktighetsåtgärd?
4. Hastigheten i införande av åtgärder. Mot bakgrund av att de påfrestningar som pandemin skapar blev kända under mars-april 2020 borde regeringen nyttjat de sex månader som gått sedan
dess till att säkerställa att den har de befogenheter som krävs för att kunna hantera en pandemi
och att alla juridiska frågetecken är klarlagda. Särskilt mot bakgrund av att risken för en så kal�lad andra våg av Covid19 under hösten 2020 bör ha varit ett högst sannolikt om än icke önskvärt
scenario.
Ser regeringen framför sig behov av att skaffa sig mandat och handlingsberedskap för ytterligare
åtgärder som idag inte är kända för Riksdagen? Varför har man i så fall inte använt de månader
som gått sedan pandemins första våg för att göra det?

SKRIVELSE 2020-11-25
1. Regeringens politiska bedömningar, beslut och scenarioplanering. Den svenska regeringen
behöver i tider av kris och så även i hanteringen av denna pandemi utöva ett tydligt ledarskap.
Men vi hävdar fortsatt att en öppenhet med vilka olika scenarion man ser för smittspridning och
vilka åtgärder man kopplat till dessa proaktivt planerar för ska redovisas öppet.
På vilka grunder vilar regeringens nu delvis annorlunda bedömningar än Folkhälsomyndigheten?
Hur kommer regeringen på ett transparent sätt kontinuerligt redovisa olika scenarion, politiska
bedömningar, vägval och beslut i den fortsatta hanteringen av pandemin?
2. Behov i kommuner och regioner. Givet att smittspridningen till skillnad från i våras sker brett i
landets regioner är kunskap om och förståelse för regioner och kommuners situation och behov
av stöd än viktigare.
På vilket sätt får regeringen del av vilka behov kommuner och regioner har just nu? Har regeringen den nödvändiga överblicken av personalsituationen i landets regioner? Vilka behov av
ytterligare stöd, resurser eller andra åtgärder ser regeringen för att säkra sjukvårdens kapacitet
och förmågor vid ett ytterligare förvärrat läge?
3. Intäktsbortfall i kollektivtrafiken. Hur ser regeringen på situationen för regionerna och de intäktsbortfall i kollektivtrafiken som lämnar stora hål i regionernas ekonomi? Ämnar regeringen
vidta några ytterligare åtgärder?
4. Pandemilag. Vi konstaterar även att regeringen än så länge inte efterfrågat någon typ av tillfällig
lagstiftning likt den bemyndigandelag som fanns i våras.
Hur ser regeringens beredskap ut för att hantera det eskalerande läge som uppstått nu under
hösten, en förvärring av läget eller risken för en tredje våg i början året innan en ny pandemilag
kommit på plats?

SKRIVELSE 2020-12-08
1. Vaccination. Regeringen lägger ansvaret för genomförandet av detta på våra 21 regioner. Även
om regionerna är nyckelspelare i detta krävs en sammanhållen, detaljerad och väl genomarbetad plan. Företrädare för regeringen har tidigare lagt stora delar ansvaret för det svenska misslyckandet med hanteringen av Covid-19 på regionerna. Om regeringen har den hållningen har
regeringen nu ett ansvar för att säkerställa att ett misslyckande inte upprepas.
På vilket sätt säkerställer regeringen att den kommande vaccinationen kan genomföras likvärdigt effektivt och säkert i hela landet? Hur samordnas planeringen och det kommande genomförandet i de 21 regionerna? Hur säkerställs att all tillgänglig kapacitet inklusive privata aktörer
och resurser används?
2. Testning. Anser regeringen att det är önskvärt att utöka testkapaciteten i Sverige? Varför har regionerna inte klarat att skala upp på samma sätt som i våra grannländer? Varför är vi så mycket
sämre än Danmark och andra? Överväger regeringen att exempelvis låta utlänningar i Sverige
med rätt kompetens få tillfälliga arbetstillstånd för att förstärka dessa verksamheter?
3. Regeringens ansvar. Behovet och skyndsamheten från regeringen och statens myndigheter att
ta ansvar för sin valda strategi och ge de rekommendationer, stöd och resurser som krävs till
regioner och kommuner går inte att förneka. Coronakommissionen är mitt i ett viktigt arbete att
utvärdera hanteringen av pandemin och Kristdemokraterna förväntar sig att detta utreds nogsamt och tids nog redovisas. Men vi är fortfarande mitt i en omfattande pandemi och regeringen
måste fortsatt leda och ta ansvar, inte peka finger.
Vilka lärdomar har regeringen själv dragit avseende sitt eget agerande i hanteringen av pandemin hittills? Hur ser regeringen på det fortsatta behovet av tydlighet i riktlinjer till regioner och
kommuner?
4. Förslag på förändringar i krisstöd
a. Förlängningen av stöden, liksom utbetalningarna, måste komma på plats så snart det överhuvudtaget är möjligt.
b. Kravet på revisorsyttrande på stöd över 100 000 kronor bör mildras så att även auktoriserade
redovisningskonsulter kan skriva intyg för bolag som inte har revisorsplikt i vanliga fall.
c. Inför mer flexibilitet i korttidsstödet för företag som inte har kollektivavtal.
d. Möjligheterna för nystartade företag att få del av stöden bör förbättras genom alternativa jämförelseperioder för omsättning.
e. Kravet på att säga upp visstidsanställda, provanställda och vikarier för att få del av korttidsstödet måste tas bort eller pausas.
f. Riktade branschstöd till de branscher som blöder som mest bör övervägas, till exempel i form av
sänkta arbetsgivaravgifter.
Hur ser regeringen på ovan föreslagna justeringar i stöd för att öka träffsäkerheten så att fler
drabbade företag kan räddas? Vad hindrar regeringen att genomföra relativt sett mindre men
betydelsefulla justeringar så som åtgärder som kan snabba på beredning och korta handläggning
och därmed medge snabbare utbetalning, eller slopat revisorsyttrande?

