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Förslag till förordning om ändring i förordningen (1977:284) om 

arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd 

Härigenom föreskrivs att bilagan till förordningen (1977:284) om arbets-

skadeförsäkring och statligt personskadeskydd ska ha följande lydelse. 

                       

1. Denna förordning träder i kraft den 25 april 2020. 

2. Bilagan i den nya lydelsen tillämpas på skada som har inträffat efter 

utgången av januari 2020. 

 

  



 

3 (4) 

 
 

    Bilaga1 

Förteckning över smittsamma sjukdomar som avses i 5 § 2 i förordningen 

– covid-19 

– difteri 

– fläckfeber 

– gula febern 

– hepatit A 

– hepatit B 

– hepatit C 

– hepatit D 

– hepatit E 

– hepatit non A non B non C non D non E 

– meningokockinfektion 

– polio 

– svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) 

– tuberkulos 

– virala hemorragiska febrar exkl. nefropathia epidemica 

– återfallsfeber 

– kolera 

– mjältbrand 

– paratyfoidfeber 

– pest 

– rabies 

– salmonellainfektion 

– shigellainfektion 

– tyfoidfeber 

  

 
1 Senaste lydelse 2004:493. 
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Arbetsskadeförsäkringen bör omfatta den smittsamma sjukdomen 

covid-19 

I socialförsäkringsbalken, förkortad SFB, finns bestämmelser om förmåner 

inom ramen för arbetsskadeförsäkringen. En grundförutsättning för att så-

dana förmåner ska kunna beviljas är att det finns en arbetsskada. I 39 kap. 

SFB regleras vad som avses med arbetsskada. Med arbetsskada avses en 

skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet (39 kap. 3 § 

SFB). Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 

föreskrifter om i vilken utsträckning en skada, som inte beror på ett olycks-

fall men som har framkallats av smitta, ska anses som arbetsskada (39 kap. 

6 § SFB). Detta har regeringen gjort i förordningen (1977:284) om arbets-

skadeförsäkring och statligt personskadeskydd, förkortad FASP. I bilagan till 

förordningen anges sådana smittsamma sjukdomar som anses som arbets-

skada, om en sådan sjukdom har ådragits 

− i arbete vid sjukvårdsinrättning,  

− i annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittfö-

rande person eller vid omhänderhavande eller hantering av smittförande 

djur eller material. 

Med hänsyn till spridningen av sjukdomen covid-19 och situationen i vård 

och omsorg bör covid-19 läggas till i förteckningen över smittsamma sjuk-

domar i bilagan till FASP. Därmed kan en skada som har orsakats av covid-

19 anses som arbetsskada enligt 39 kap. 6 § SFB om sjukdomen har ådragits 

i sådana arbeten som anges ovan. I och med detta kan förmåner inom 

arbetsskadeförsäkringen beviljas under förutsättning att även de förmåns-

specifika villkoren är uppfyllda. 

Ändringen i FASP bör träda i kraft så snart som möjligt, vilket bedöms vara 

den 25 april 2020. Ändringen bör tillämpas i fråga om skador som har inträf-

fat den 1 februari 2020 eller senare. En sådan skada som nu avses anses ha 

inträffat den dag när den först visade sig (39 kap. 8 § andra stycket SFB). 

Datumet den 1 februari 2020 är valt med hänsyn till när det första gången 

konstaterades att det virus som orsakar sjukdomen covid-19 fanns i Sverige, 

så att allt arbete vid sjukvårdsinrättningar och vid annan hantering av smitt-

förande person där smitta av covid-19 har förekommit omfattas av änd-

ringen. 


