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Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom - 

Synpunkter från Offentliganställdas Förhandlingsråd 

Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR, har tagit del av departementspromemorian 
Ett utökat arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig sjukdom, S2022/00193, och 
vill härmed för sina medlemsförbunds räkning lämna följande synpunkter.  
 
Sammanfattning 
OFR ser positivt på förslaget i den rubricerade promemorian att utvidga den 
personkrets som omfattas av ett ekonomiskt skydd i arbetsskadeförsäkringen vid 
samhällsfarlig smitta och att ändringen ska ges retroaktiv verkan.  
 
OFR avstyrker förslaget att covid-19 och svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) tas 
bort från de förtecknade sjukdomarna i bilagan till förordningen (1977:284) om 
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.  
 
Bakgrund och överväganden 
Under den alltjämt pågående coronapandemin har bristerna i den svenska 
arbetsskadeförsäkringen vid smitta blivit uppenbara. Fackförbunden inom OFR har 
alltsedan våren 2020 drivit frågan om ett förbättrat försäkringsskydd för arbetstagare 
vid inkomstförluster med mera som förorsakats av smittsamma sjukdomar som 
ådragits i arbetet. Behovet av en förändring finns inte minst när det gäller de 
offentliganställda, som i många fall är och har varit särskilt utsatta för risk att smittas 
av det coronavirus som orsakar covid-19.  
 
Mot den bakgrunden är det därför, som OFR ser det, mycket välkommet att 
bestämmelserna i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt 
personskadeskydd ses över. De ändringar som nu föreslås är emellertid begränsade 
och OFR ser det därför som mycket angeläget att den utredning som precis tillsatts 
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om arbetsskadeförsäkringen får resurser och möjligheter i övrigt att återkomma med 
ytterligare förslag på arbetsskadeförsäkringens område.   
 
I departementspromemorian föreslås - i förhållande till den begränsade personkrets 
som kan sägas vara skyddad idag - en utvidgning av de yrkesgrupper som omfattas 
av arbetsskadeförsäkringen vid smitta, under förutsättning att smittoämnet eller 
sjukdomen anses som samhällsfarlig enligt smittskyddslagen. För närvarande är 
endast fyra sjukdomar klassificerade som samhällsfarliga, ebola, SARS, smittkoppor   
och covid-19, varav endast covid-19 just nu bedöms finnas i Sverige. Beträffande 
sådana sjukdomar kommer enligt förslaget alla arbetstagare att omfattas av skyddet i 
arbetsskadeförsäkringen om sjukdomen ådragits i arbetet.  
 
OFR kan se för- och nackdelar med den valda lösningen i förslaget. En nackdel är 
exempelvis att den tänkta förstärkningen av försäkringen försvinner i samma 
ögonblick som covid-19 inte längre anses som samhällsfarlig, trots att sjukdomen av 
allt att döma fortsatt kan medföra betydande risker för sjukdom och inkomstförluster 
på individnivå. En annan nackdel är att det vid smittsamma sjukdomar som kan vara 
tydligt arbetsrelaterade inte ges något utvidgad försäkringsskydd om sjukdomarna 
inte anses som samhällsfarliga. OFR väljer ändå att tillstyrka förslaget i den här 
delen.  
 
Ändringarna enligt förslagen i promemorian föreslås vidare tillämpas även på skada 
som har inträffat före ikraftträdandet. Det är enligt OFRs mening en helt nödvändig 
del av den förbättring av arbetsskadeförsäkringen som åsyftas. Något annat skulle 
närmast vara en hån mot alla som drabbats hårt ekonomiskt under pandemin.   
 
OFR avstyrker däremot helt förslaget att ta bort covid-19 och SARS från listan över 
smittsamma sjukdomar i bilagan till förordningen (1977:284) om 
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd. Effekten av det skulle 
nämligen bli att inte ens den som arbetar vid en sjukvårdsinrättning skulle omfattas 
av arbetsskadeförsäkringens skydd mot smittsamma sjukdomar i händelse av till 
exempel ett insjuknande i covid-19, om samma sjukdom då inte längre anses som 
samhällsfarlig enligt smittskyddslagen. Att som det sägs i promemorian 
statsmakterna vid en sådan situation på nytt ska ta ställning till att återföra covid-19 
till nämnda förteckning, menar OFR är en alldeles för lättsinnig inställning mot 
bakgrunden av de svåra besvär och förluster som covid-19 har förorsakat under den 
snart två år långa pandemin. Inget tyder på att sjukdomen också framöver inte 
kommer att åtminstone på individnivå kunna få samma svåra följder.  
 

 

 

 

Lars Fresker 

Ordförande, Offentliganställdas Förhandlingsråd 
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Medlemmar i Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) 
 

Lärarförbundet, Vision, Vårdförbundet, Fackförbundet ST, Lärarnas Riksförbund, Akademikerförbundet SSR, Sveriges läkarförbund, 

Ledarna, Polisförbundet, Officersförbundet, Försvarsförbundet, TULL-KUST, Reservofficerarna och Fackförbundet Scen & Film.  

 

Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation som samlar fjorton fackförbund inom offentlig 

sektor. Inom OFR samverkar och samarbetar förbunden i gemensamma frågor med ömsesidig respekt samtidigt som de behåller en 

stark självständighet. Tillsammans skapar vi goda villkor och trygghet som utvecklar offentlig sektor. Våra samverkansområden är pension, 

försäkring, omställning, arbetsmiljö, lönestatistik och offentlig sektors utveckling. OFRs medlemsförbund representerar tillsammans nära 566 

000 medlemmar anställda i kommun, region och i staten. 
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