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Behov for endring av forskrift om yrkessykdommer - coronavirus  
 
I forbindelse med pågående pandemi har vi sett nærmere på muligheten for å få godkjent 
komplikasjoner/død som følge av Covid-19 som yrkesskade/yrkessykdom. NSF ser behov for at 
det snarest mulig gjøres endringer i Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og 
epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade. 
 
Bedriftsvilkårene og beviskrav 
 
Hovedproblemet ved å få godkjent følger av Covid-19 som yrkessykdom vil for den enkelte 
sykepleier/helsearbeider være å dokumentere at skaden oppsto «i arbeid på arbeidsstedet i 
arbeidstiden», dvs. bedriftsvilkårene.  
 
I Danmark har ansvarlig myndighet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, skrevet følgende om 
krav for å få godkjent Covid-19 som yrkessykdom:  
 
«For at kunne anerkende smitte med COVID-19 som arbejdsskade, skal det derfor kunne sandsynliggøres, 
at personen har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet, eller at den smittede er udsat 
for en særlig risiko i forbindelse med sit arbejde. Det gælder for eksempel sundhedspersonale.» Vår uthev. 
 
Tilsvarende lempede beviskrav må innføres for helsepersonell i Norge. 
 
Beviskravet i bedriftsvilkårene må oppfylles, i tillegg må skaden skyldes arbeidsulykke eller 
yrkessykdom. Dette er problematisk med dagens regelverk. 
 
Arbeidsulykke – ftrl § 13-3 
 
Det er lite praktisk at smitte fra en pasient skal være forårsaket av en «plutselig eller uventet ytre 
hending», jf ftrl § 13-3. Høyesterett har uttalt at smitte vanligvis ikke kan anses som en 
yrkesskade da smittesituasjonen normalt mangler ulykkemomentet som særpreger en 
arbeidsulykke, jf Rt. 2009 s. 1485.  
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Heller ikke det avdempende ulykkesbegrepet i § 13-3 vil i praksis være anvendelig ved smitte av 
helsepersonell. Det er tenkelig at helsepersonell vil kunne nå frem under dette alternativet, men 
det vil være svært vanskelig. Arbeid med smittsomme pasienter er som oftest ikke «usedvanlig» 
for sykepleiere.  
 
Yrkessykdom – § 13-4 – forskrift 
 
Sykdom som skyldes covid-19 er ikke nevnt i Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og 
epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade.  
 
Etter forskriftens § 1 H nr 2 h) kan imidlertid sykdom som skyldes: «andre smittsomme 
sykdommer når den yrkesskadde har fått komplikasjon fra hjernen og/eller ryggmargen, hjertet, 
nyrer eller ledd», godkjennes som yrkesskade. Komplikasjoner til lungene, som antagelig er det 
mest aktuelle, er ikke omfattet. 
 
For å styrke sykepleieres og annet helsepersonells mulighet til å nå frem med krav om 
godkjenning av yrkessykdom, må det foretas en endring av forskriften. Det klareste alternativet 
er at § 1 H nr 2 får en ny bokstav l) med følgende ordlyd: 
 
l) «smitte med coronavirus» 
 
Denne endringen vil sikre at skadefølger av smitten som vi i dag ikke har full oversikt over, ikke 
faller utenfor. All sykdom/skade som følge av coronaviruset må omfattes.  
Betegnelsen «coronavirus» vil foruten Covid 19 ta høyde for andre pandemier som skyldes 
coronaviruset så som Sars-CoV, Mers-Cov og nå Sars-CoV2. 
 
Oppsummering 
 
NSF ber departementet gjøre en endring i dagens regelverk slik at sykepleiere og annet 
helsepersonell som yter en ekstraordinær innsats for samfunnet under pandemien, sikres 
rettmessig yrkesskadedekning ved smitte med komplikasjoner eller død.  
 
Det beste alternativet er slik NSF ser det å utvide yrkessykdomsforskriften med en ny bokstav l) 
til § 1 H nr 2 som gjelder smitte med coronavirus.  
 
Videre må beviskravet lempes for helsepersonell som smittes av viruset. Det må være 
tilstrekkelig at den smittede sannsynliggjør at hun har vært utsatt for en særlig risiko for 
coronasmitte i sitt arbeid.  
 
 
NSF bistår gjerne dersom det er ønskelig. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lill Sverresdatter Larsen (sign) 
Forbundsleder      Harald Jesnes (sign) 
         Forhandlingssjef 
 


