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Arbetsskador till följd av smittsamma
sjukdomar

TCO har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian Arbetsskador
till följd av smittsamma sjukdomar (S2020/03167/SF).
Allmänt
Coronapandemin har inneburit stort mänskligt lidande och
exceptionella utmaningar för det svenska samhället. För många av
TCO-förbundens medlemmar, särskilt inom vård och omsorg, har
pandemin lett till en mycket ansträngd arbetssituation och hög
arbetsbelastning. Till det kommer en oro för den egna hälsan i och
med att många i dessa grupper i sitt arbete riskerar att bli smittade
och sjuka i covid-19.
TCO har till regeringen fört fram att covid-19 snarast borde
inkluderas i den bilaga till förordningen (1977:284) om
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd som innehåller
en lista över smittsamma sjukdomar som anses som arbetsskada.
TCO konstaterar att promemorian Arbetsskador till följd av
smittsamma sjukdomar (S2020/03167/SF) föreslår det som TCO har
efterfrågat. TCO välkomnar och tillstyrker därför promemorians
förslag.
Det bör samtidigt noteras att enligt förordning 1977:284 kan smitta
ses som arbetsskada endast om den har ådragits i arbete vid
sjukvårdsinrättning eller i annat arbete vid behandling, vård eller
omhändertagande av smittförande person eller vid
omhänderhavande eller hantering av smittförande djur eller
material. Utredningen om en mer rättssäker och jämställd försäkring
vid arbetsskada, föreslog i betänkandet Samlad kunskap – stärkt
handläggning (SOU 2017:25) att det generella skadebegreppet inom
arbetsskadeförsäkringen blir gällande även för smittsamma
sjukdomar och att nuvarande system med personkretsar slopas. TCO
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tillstyrkte i sitt remissvar utredningens förslag både när det gäller ett
generellt arbetsskadebegrepp och slopandet av personkretsar.
I den aktuella situationen med covid-19 riskerar olika yrkesgrupper
att komma i kontakt med eller hantera/omhänderta personer med
smitta eller befarad smitta. Exempelvis begär vården ofta
handräckning från polisen då personer ska omhändertas för
undersökning och transporteras till sjukvården, och förskollärare och
lärare, och personal inom socialtjänsten riskerar att utsättas för
smitta genom kontakter med elever och klienter. TCO anser därför
att definitionen av ”omhändertagande av smittförande person” bör
vara så vid som möjligt i tillämpningen av förordningen. TCO anser
vidare att det behövs en förnyad diskussion om ett allmänt
arbetsskadebegrepp vid smitta och ett slopande av personkretsarna,
liksom en förnyad diskussion om arbetsskadeförsäkringen generellt.
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