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Kære Flemming Overgaard  

 

Tak for jeres henvendelse til både undertegnede og Arbejdstilsynets konstituerede 

direktør, Vibe Westh. Og tak for jeres engagement med at sikre reddere, der bliver 

syge med COVID-19 i forbindelse med deres arbejde, de bedst mulige vilkår i be-

handlingen af arbejdsskadesager.  

 

Vi skal værne om alle de medarbejdere, der i den her tid stiller op og udfører et ar-

bejde i vores fælles kamp mod COVID-19 – her er ambulancepersonalet ingen 

undtagelse. Der er tale om en stor indsats, som er fuldstændig afgørende for vores 

samfund. 

 

Alle skal kunne gå på arbejde uden at føle, at de løber en unødig sundhedsrisiko 

ved at udføre arbejdet. Og de skal kunne have tillid til, hvordan deres sag behand-

les i arbejdsskadesystemet. Det gælder også i forhold til COVID-19. 

 
Som du skriver, har Arbejdstilsynet offentliggjort en vejledning, der beskriver reg-

lerne på området, og som er gældende for alle medarbejdergrupper. Det er min for-

håbning, at vejledningen giver den nødvendige klarhed og tryghed for, at medar-

bejdere kan få deres sygdom med COVID-19 anerkendt, hvis det skyldes arbejdet. 

 

Det fremgår blandt andet af vejledningen, at det ikke skal dokumenteres eller bevi-

ses, at smitten skyldes arbejdet for, at sygdom med COVID-19 kan anerkendes som 

en arbejdsskade. Det skal kun kunne sandsynliggøres, at man har været udsat for en 

smitterisiko i forbindelse med arbejdet.  

 

Som du også selv skriver, så fremgår det af vejledningen, at nogle typer arbejde i 

sig selv vil indebære en stærk formodning for, at medarbejderen er blevet udsat for 

smitte på arbejdet. Vejledningen nævner i den sammenhæng konkrete eksempler på 

medarbejdergrupper, men det er vigtigt for mig at understrege, at der ikke er tale 

om en udtømmende liste.  

 

Nu skal vejledningen tages i brug, og jeg ved, at arbejdsskademyndighederne vil 

hastebehandle de første sager i forhold til, om den konkrete sygdomsramtes syg-

dom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade. Jeg følger udviklingen 

ift. COVID-19 nøje, og vurderer på den baggrund løbende, om der er behov for 

eventuelle yderligere tiltag. 
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Jeg vil afslutningsvis understrege vigtigheden i, at arbejdsskader bliver anmeldt, så 

ansatte kan få en erstatning, hvis de fx får varige følger og det skyldes arbejdet. 

Hvis man som redder er blevet syg med COVID-19, og er i tvivl om man er blevet 

syg på arbejdet, vil jeg opfordre til, at man får sygdommen anmeldt for en sikker-

heds skyld. Afhængig af om, der er tale om en erhvervssygdom eller ulykke, vil det 

være lægen eller arbejdsgiveren, der er forpligtet til at foretage anmeldelsen. An-

meldereglerne er nærmere beskrevet i vejledningen.  

 

 

Venlig hilsen 

 

 
 

Peter Hummelgaard 


