
Anmälnings- och 
dokumentationskrav
Coronavirus

Presentatör
Presentationsanteckningar
Arbetsmiljöverket ändrade sina riktlinjer kring anmälan om allvarligt tillbud orsakat av coronavirus 17/12 2020. Gäller för alla branscher och även smitta via kollegor (tidigare vård/omsorg, hälso/sjukvård och laboratoriearbete). Gäller utan tidsgräns, dvs även före 17/12 2020 Dokumentations- och anmälningskrav är reglerade av bl.a. Arbetsmiljölagen och Förordningen om arbetsskadeförsäkring. 



Dokumentation av exponering Coronavirus

Exponering betyder att smittämnen nått arbetstagaren genom:
• att utandningsluften från en person som är konstaterat infekterad i Covid-19, inandas av en 

arbetstagare.

• kontakt med intorkade droppar som innehåller virus, så att viruset når mun, näsa eller ögon, ex. 
via händerna. 

• att en arbetstagare utför arbetsmoment där fysisk distansering inte varit möjlig nära en person 
som är konstaterat infekterad i Covid-19.

• Med person avses både brukare/individ/kund och kollega (SKR’s tolkning). 

Länk för mer information: av.se dokumentationskrav
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Det ska vara bekräftat att personen är infekterad av coronavirus för att det ska vara exponering.       		Gäller även studerande/praktikanter (utbildningssamordnarens ansvar). Arbetsgivare behöver informera utbildningssamordnaren. Att inte ha dokumenterat kan leda till sanktionsavgifter. 

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/dokumentation-av-exponering/


Vad ska dokumenteras?

1. Namn på de medarbetare som har exponerats.

2. Vilken typ av arbete som utfördes vid exponeringen.

3. Vilket eller vilka smittämnen, i riskklass 3, som arbetstagaren
exponerades för, dvs coronavirus.

4. En beskrivning av hur exponeringen skedde.

Dokumentera enkelt, ex. Excel eller Word, ska sparas som dokument i Stella.  

Obs! Uppgifterna ska sparas i 10 år. 
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Stella: bilaga kan bara sparas i pdf. Riskklass 3 utifrån AFS 2018:4 SmittriskerUpp till 40 år om långtidseffekter. 



Anmälan om allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket

• Anmälan av allvarligt tillbud ska göras utan dröjsmål då en medarbetare 
exponerats för coronaviruset i sitt arbete. (Helst samma dag som arbetsgivaren 
fått kännedom om exponeringen)

• Anmälan görs enklast via Stella (om det finns ett allvarligt tillbud registrerat), alt. 
på sidan: anmalarbetsskada.se

• Rubrik som ska väljas: ”Allvarligt tillbud utan personskada”.

• Om flera medarbetare exponerats på samma arbetsplats räcker en anmälan för 
samtliga. Det är situationen/händelsen som anmäls. 

Länk för mer information: skr.se/frågor och svar om covid 19
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I anmälan om allvarligt tillbud ska inga personuppgifter om smittade anges, det här själva händelsen som ska anmälas. Antal smittade och hur det bedöms ha gått till. HR stöttar chef i detta. Ny funktion i Stella – anmäla till AV direktlänk. Fördel: ärendet diarieförs direkt, men alla in- och utgående handlingar måste också sparas ner i Stella, ex. svar på utredning och AV’s beslut i ärendet. Att inte ha anmält allvarligt tillbud (medvetet eller av oaktsamhet) kan leda till böter, den i organisationen som bedöms ha ansvaret, dvs närmaste chef. 

https://anmalarbetsskada.se/
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/arbetsgivaresansvar/fragorochsvaromarbetsgivaresansvar/dokumentationallvarligatillbudocharbetsskador.33240.html#5.62419770171ac57cf5b61051


Anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan

Nya regler innebär att sjukdomen covid-19 kan vara en arbetsskada som ska anmälas till 
Försäkringskassan.

Anmälan av sjukdomen covid-19 som arbetsskada (arbetssjukdom) ska göras då 
medarbetaren har smittats av coronaviruset i sitt arbete. Det gäller för medarbetare

• Vid en sjukvårdsinrättning eller i annat arbete där de behandlat, vårdat eller tagit 
hand om personer, djur eller material som är smittförande.

• I ett laboratorium där coronaviruset hanteras.

Under rådande pandemi med en allmän smittspridning i samhället kan det vara svårt att avgöra var, hur och när 
smittan uppkommit. Om detta inte går att avgöra rekommenderar SKR att det beskrivs i anmälan.

Länk för mer information: skr.se/frågor och svar om covid -19
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Önskvärt är att varje medarbetare som smittats av Covid-19 i arbetet gör en Stella, det underlättar vid anmälan om arbetsskada. För anmälan om arbetsskada till FK gäller alltså den tidigare definitionen om riskyrken, där det finns ett krav på att arbetsgivaren ska anmäla. Men vem som helst som anser att den blivit smittad genom arbetet kan göra en arbetsskadeanmälan för prövning av FK. SKR tolkar att det inte gäller smitta från kollega eller vid resa till och från arbetet. 

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/arbetsgivaresansvar/fragorochsvaromarbetsgivaresansvar/dokumentationallvarligatillbudocharbetsskador/faqallvarligatillbud/hurskadusomarbetsgivarehanteraskyldighetenattanmalasjukdomencovid19somarbetsskadatillforsakringskassanuppdaterad23december2020.35979.html


Förebyggande arbete

Både SKR och Arbetsmiljöverket lyfter samtidigt fram vikten av det 
förebyggande arbetet med att hålla riskbedömningar aktuella, utreda 
tillbud för att förebygga att fler blir smittade och hålla sig uppdaterad på ny 
information. 
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