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Vedr. ny vejledning om reglerne for arbejdsskadeerstatning til 

medarbejdere smittet med COVID-19 på deres arbejde 

 

I Reddernes Udviklingssekretariat i 3F har vi med stor interesse læst 

Arbejdstilsynets nye vejledning ”Vurdering af arbejdsskadesager om sygdom 

med COVID-19”, som blev offentliggjort den 22. april 2020.  

 

Reddernes Udviklingssekretariat i 3F vil gerne rose, at der nu er en 

vejledning, som skal sikre klarhed om reglerne, og som skal være med til at 

skabe tryghed hos medarbejderne om, hvordan deres sag behandles i 

arbejdsskadesystemet, hvis de bliver smittet med COVID-19 på deres 

arbejde.  

 

Det fremgår blandt andet af vejledningen, at sygdom med COVID-19 kan 

anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet, samt at 

nogle typer af arbejde indebærer en naturlig stærk formodning om, at 

medarbejderen er blevet udsat for smitte på arbejdet. Det gælder ansatte i 

sundhedsvæsnet som fx sygeplejersker, sosu-assistenter, læger og portører, 

der arbejder på intensivafdelingen, og er i direkte kontakt med smittede 

patienter. Det kan også være praktiserende læger eller ansatte i 

plejesektoren, som drager omsorg for patienter og borgere, der ikke er testet 

positiv for COVID-19. 

 

Reddernes Udviklingssekretariat savner, at ambulancepersonalet nævnes i 

vejledningen. Ambulancepersonalet er ligesom de andre nævnte faggrupper i 

sundhedsvæsenet udsat for smittefare, fordi de har tæt kontakt med mange 

smittede patienter.  

 

Ambulancepersonalet er både i kontakt med patienter, som de på forhånd 

ved er smittede, men de er også i kontakt med mange patienter, hvor 

smitten først konstateres, efter de har været i kontakt med 

ambulancepersonalet. Eksempelvis fordi ambulancepersonalet skal 

transportere dem til hospitalet ved akut opstået sygdom, hvor der ikke på 

forhånd er mistanke om COVID-19, eller fordi de tester patienterne for 

COVID-19 i patienternes eget hjem.  

 

Yderligere gennemfører ambulancepersonalet en række behandlingsopgaver 

på enten skadested, i patienternes hjem eller på vej i ambulance, der 

udsætter dem for smittefare. 

 

Reddernes Udviklingssekretariat i 3F vil derfor gerne opfordre til, at 

ambulancepersonalet nævnes i vejledningen, som en af de faggrupper i 
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sundhedsvæsenet, hvis arbejde naturligt indebærer en stærk formodning om, 

at medarbejderen er blevet udsat for smitte på arbejdet. Der nævnes i 

forvejen sygeplejersker, sosu-assistenter, læger og portører, der arbejder på 

intensivafdelingen, og er i direkte kontakt med smittede patienter, samt 

praktiserende læger og ansatte i plejesektoren. 

 

I er meget velkomne til at kontakte sundhedspolitisk seniorkonsulent i 

Reddernes Udviklingssekretariat i 3F Nina Bach Ludvigsen på enten telefon 

88 92 03 22 eller mail nina.ludvigsen@3f.dk, hvis I har opfølgende spørgsmål 

til min henvendelse. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Flemming Overgaard 

Formand  

Reddernes Udviklingssekretariat i 3F 
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