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Anmälan av allvarligt tillbud och arbetssjukdom kopplad till 
corona/covid-19 
 
Regeringen har beslutat att sjukdomen covid-19 från och med 1 april 2022 inte längre  
klassificeras som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Exponering för coronaviruset i  
arbetet som sker från och med 1 april 2022 ska därför inte anmälas som allvarligt tillbud till  
Arbetsmiljöverket. 
Exponering för coronaviruset som skett före 1 april 2022 ska dock anmälas. Se information 
nedan. 
Observera dock att arbetsgivaren alltid är, oberoende av orsak skyldig att utan dröjsmål  
anmäla dödsfall, svårare personskada, skador som drabbat flera arbetstagare samtidigt och  
tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa till Arbetsmiljöverket. Skyldigheten att  
anmäla gäller då det finns ett samband med arbetet. 
 
 
Nedan gäller för exponering som skett före 1 april 2022 
 
Anvisningen beskriver: 

• hantering av anmälan av allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket (AV) 
• kravet på att dokumentera konstaterad exponering för smittämnen i samband med 

en oönskad händelse 
• anmälan av arbetssjukdom till Försäkringskassan (FK). 

Hanteringen beskrivs nedan, beakta att kriterierna för anmälan till AV och FK är olika. Se 
även andra tillämpliga dokument längst ned i denna anvisning. 

Varför har Arbetsmiljöverket förändrat hanteringen av anmälan av 
allvarliga tillbud? 
AV vill förenkla informationen och har nu valt att informera på ett mer samlat sätt. 
Informationen utgick tidigare från verksamheter som hanterar smittämnen, exempelvis vård 
och omsorg. 

 
Med den smittspridning som nu finns i samhället ser AV att man riskerar att exponeras för 
viruset i samband med flera typer av arbetsuppgifter. AV beskriver att exponering kan 
komma från en ”person”. Sveriges kommuner och regioner (SKR) tolkar denna formulering 
att exponering även kan komma från exempelvis kollegor, elever och klienter. Tidigare har 
det kunnat tolkats som att skyldigheten att anmäla allvarliga tillbud på grund av 
corona/covid-19 inte gäller alla verksamheter. 

Du som chef ska anmäla allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket 
Chefen ska utan dröjsmål anmäla allvarliga tillbud till AV som kan kopplas till exponering för 
corona/covid-19. Skyldigheten gäller när det finns ett samband med arbetet. Om flera 
medarbetare är utsatta för smitta och det skett vid samma händelse behöver endast en 
anmälan göras. 



 
Exponering innebär att smittämnen når medarbetaren exempelvis på grund av bristande 
rutiner eller bristfällig skyddsutrustning. Det kan bland annat ske genom: 

 
• att utandningsluften från en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med 

covid-19, inandas av en medarbetare 

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

• att en medarbetare utför arbetsmoment där fysisk distansering inte varit möjlig till 
en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med covid-19. 



Registrering i 
MedControl 

Anmälan till 
Arbetsmiljöverket 

(görs via 
MedControl) 

Bifoga kvittens 
manuellt i 

MedControlärendet 

Vidare handläggning i 
MedControl 

SKR rekommenderar utifrån Folkhälsomyndighetens information att en person betraktas 
som misstänkt smittsam 48 timmar innan symtomdebut. Det är inte något krav att 
exempelvis en patient ska vara konstaterat smittad via provtagning för att en anmälan ska 
göras. Risken för att exponeras för corona/covid-19 i en verksamhet varierar för olika 
medarbetare beroende på vilka arbetsmoment de utför. Vid osäkerhet om en anmälan ska 
göras eller inte rekommenderar SKR att en anmälan görs. 

 
Anmälan om allvarliga tillbud ska också ske om arbetsgivaren i efterhand får kännedom om 
att medarbetare, oavsett personalkategori har exponerats för corona/covid-19 i samband 
med arbetet. 

 
Anmälan ska inte göras till AV om en händelse avser en situation utanför arbetet, exempelvis 
resa till eller från arbetet. 

Oberoende av om VGR:s verksamhet bedömer att smittan är ett allvarligt tillbud eller en 
allvarlig arbetsolycka, sker alltid anmälan till AV som ett Allvarligt tillbud utan personskada1 
via MedControl PRO: 

 

 

 

Vid anmälan i MedControl PRO sker med automatik registrering enligt kraven i AV:s 
föreskrift, AFS 2018:4 om Smittrisker. Föreskriften ställer bland annat krav på att 
arbetsgivaren ska dokumentera konstaterad exponering för smittämnen i samband med en 
oönskad händelse, det vill säga ett tillbud eller en arbetssjukdom. För att kunna söka fram 
antalet händelser i MedControl PRO ska anmälan namnges med corona eller covid-19. 
MedControl PRO skickar med automatik ett e-postmeddelande till berörd chef om kravet i 
AFS 2018:4 om Smittrisker. 

 
Vid anmälan till AV görs utredning och rapportering om möjligt i samråd med den 
medarbetaren som blivit utsatt för smittan och berört skyddsombud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Se röd siffra 1 – längst ner i bilaga ”Registrering i MedControl PRO” 



Du som chef ska anmäla inträffade arbetssjukdomar till 
Försäkringskassan 
Utvecklas smittan till sjukdom eller dödsfall hos medarbetaren till följd av covid-19, ska 
arbetsgivaren omedelbart anmäla detta som en inträffad arbetssjukdom till FK. Anmälan ska 
ske när arbetsgivaren fått kännedom om detta från medarbetaren eller från någon annan. 
Anmälan kan även göras för händelser som skett bakåt i tiden. 

 
Det finns inte något krav på att sjukdomen covid-19 ska styrkas hos medarbetaren genom 
diagnos eller via provtagning för att en anmälan ska göras. 

 
Anmälan om sjukdomen covid-19 som 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. 
 

Vid sjukvårdsinrättningar och i laboratorium tolkar SKR att anmälan ska göras för alla 
medarbetare, oavsett yrkesgrupp och för smitta mellan kollegor. När det gäller vad som ska 
rymmas inom ”annat arbete” tolkar SKR att utgångspunkten är att det ska röra sig om arbete 
som på olika sätt och utifrån verksamhetens karaktär innebär att medarbetarna normalt sett 
handskas med smitta, det vill säga behandlar, vårdar eller tar hand om personer, djur eller 
material som är smittförande. 
Enligt SKR:s tolkning så utför exempelvis lärare inte sådant arbete eftersom det inte ingår i 
verksamhetens karaktär att normalt sett handskas med sådan smitta. 

 
SKR tolkar att smitta på väg till eller från arbetet inte ska anmälas eftersom smittan inte har 
orsakats av de egentliga arbetsuppgifterna. Vid osäkerhet om en anmälan ska göras eller 
inte rekommenderar SKR att en anmälan görs. 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 denna osäkerhet beskrivs i anmälan. 

 
Anmälan om arbetssjukdom till FK ska göras oavsett om det tidigare gjorts en anmälan av 
allvarligt tillbud utan personskada till AV. 



Registrering i 
MedControl 

Anmälan till 
Försäkringskassan 

(görs i MedControl) 

Vidare handläggning i 
MedControl 

Välj Arbetssjukdom2 vid anmälan till FK i MedControl PRO. 
 

Anmälan om dödsfall till FK ska göras om medarbetaren smittats i sitt arbete och avlider på 
grund av sjukdomen covid-19. Välj Dödsfall på grund av arbetssjukdom3 vid anmälan till FK i 
MedControl PRO. 

 
 

 

 
 

 
Vid anmälan till FK görs utredning och rapportering om möjligt i samråd med medarbetaren 
som utvecklat covid-19 och berört skyddsombud. 

Du som medarbetare kan anmäla inträffad arbetssjukdom till AFA Försäkring 

Du som varit sjuk i covid-19 kan ha rätt till ersättning, ta därför kontakt med AFA Försäkring 
för mer information. AFA försäkring 

 

Detta dokument kan komma att ändras om AV, FK eller SKR kommer med ytterligare 
information. 

Övriga tillämpliga dokument: 

Arbetsmiljöansvar vid arbetsplatsförlagd utbildning och praktik (se checklistor och mallar) 
Arbetsmiljöansvar vid arbetsmarknadspolitiska insatser (se checklistor och mallar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Se röd siffra 2 - mitt i bilaga ”Registrering i MedControl PRO” 
3 Se röd siffra 3 - mitt i bilaga ”Registrering i MedControl PRO” 

https://www.afaforsakring.se/arbetsgivare--fack/forsakringar/corona---vad-galler/
https://www.vgregion.se/ov/guide-for-halso-och-arbetsmiljoarbete/guider/systematiskt-arbetsmiljoarbete-sam/
https://www.vgregion.se/ov/guide-for-halso-och-arbetsmiljoarbete/guider/systematiskt-arbetsmiljoarbete-sam/


Fylls om 
möjligt i av 
medarbetare, 
annars chef 

Arbetsyta 
för chef 

Länk till 
AV och FK 

Bilaga: Registrering i MedControl PRO 
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