ENHET

DATUM

DIARIENUMMER

Enheten för Avtalsfrågor

2022-02-07

20220009

HANDLÄGGARE

ERT DATUM

ER REFERENS

Tina Nordling

Ert datum

S2022/00193

Socialdepartementet
Socialförsäkringsenheten

LOs yttrande gällande Ett utökat
arbetsskadeskydd vid smitta av samhällsfarlig
sjukdom
Författningsförslaget om att sjukdom som är klassificerad som en
samhällsfarlig sjukdom ska betraktas som arbetsskada om man ådragit sig
den i arbetet oavsett yrke välkomnas av LO. Däremot ser vi att covid-19
borde stå kvar i förteckningen över smittsamma sjukdomar som avses i
5 § 2 i förordningen 1977:284, eftersom den ökade risken för de som arbetar
kommer att kvarstå även efter den inte längre klassas som samhällsfarlig
sjukdom.
Dessvärre är effekten av förslaget extremt begränsat eftersom det i huvudsak
är livränta och mellanskillnadslivränta vid lägre inkomst om man klarar ett
annat arbete. som ersätts via den allmänna arbetsskadeförsäkringen.
Vad gäller frågan om arbetsskadeskydd vid smitta anser LO att smittsamma
sjukdomar inte ska regleras i en särskild ordning utan ska omfattas av det
generella arbetsskadebegreppet inom arbetsskadeförsäkringen, vilket
innebär att alla smittsamma sjukdomar oavsett exponering ska kunna prövas
som arbetsskada. Att få en sjukdom via arbetet och sedan inte få ersättning
på grund av en begränsningsregel är djupt olyckligt.
Vidare krävs det ändringar när det gäller villkor för livränta. För att få
ersättning från den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen ska det bland annat
finnas ett läkarutlåtande/ett läkarintyg som visar att arbetsskadan påverkar
förmågan att arbeta under minst ett år framåt från det datum när intyget eller
underlaget skrevs. Det är i dagsläget omöjligt för en läkare att göra
prognoser avseende utvecklingen av den försäkrades arbetsförmåga när det
gäller långvarig covid-19 för att det saknas forskning. Detta resulterar i att
Försäkringskassan inte prövar om covid-19 utgör en arbetsskada.
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Även om kunskapen kring långvarig covid-19 och följdsjukdomar kommer
att förändras och att flera försäkrade kommer att uppfylla varaktighetskravet
måste den försäkrade uppfylla de hårda krav som finns för att få en godkänd
arbetsskada. Är det lika sannolikt att en sjukdom beror på exponering i
arbetet som utanför arbetet kan sjukdomen inte godkännas som arbetsskada.
Det innebär att det krävs att tyngre skäl talar för att sjukdomen har samband
med arbetet än med faktorer utanför arbetet. Detta begränsar hur stor andel
av arbetsskadeprövningarna som leder till godkända arbetsskador.
LO har vid flertalet tillfälle till regeringen påtalat bristerna i Sveriges
tillämpning av ILO konvention nr 121 angående förmåner vid yrkesskada.
LO ser inte att författningsförslaget kommer att göra att Sverige uppfyller
ILO konvention 121 eftersom det krävs mer omfattande åtgärder men
remissförslaget är en början.
LOs synpunkter är:
•
•
•
•

att sjukdom som är klassificerad som en samhällsfarlig sjukdom ska
betraktas som arbetsskada om man ådragit sig den i arbetet oavsett yrke
är bra.
att Covid-19 ska stå kvar i förteckningen över smittsamma sjukdomar
att fler åtgärder krävs för att den nya regeln ska få verkan
att smittsamma sjukdomar inte ska regleras i en särskild ordning utan
ska omfattas av det generella arbetsskadebegreppet inom
arbetsskadeförsäkringen
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