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Corona deklarerades som en pandemi av WHO i början av mars 2020.
Pandemin har sedan dess påverkat ärendeinflödet för försäkringarna
vid arbetsbrist, sjukfrånvaro och arbetsskada. Antalet arbetsskade
anmälningar med diagnos covid-19 var som högst i början av 2021
och har därefter minskat. Det visar statistik från Afa Försäkring.
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Om rapporten

Försäkring om
avgångsbidrag, AGB
Försäkringen AGB omfattar privat
anställda arbetare. Denna försäkring
gäller när man blir uppsagd på grund
av arbetsbrist och betalas ut i form
av ett engångsbelopp. För att ha rätt
till försäkringen måste man ha fyllt
40 år och ha en anställningstid på 50
månader.
I diagram 1 visar vi antal inkomna
AGB-ärenden 2019–2021 jämfört
med under finanskrisen 2008–2009.
AGB-infödet ökade påtagligt våren
2020 och har sedan dess legat högre
än under 2019. Det sammanlagda in
flödet under 2020 var nästan dubbelt
så högt som under 2019. Inflödet var
dock inte varit lika högt som u
 nder
finanskrisen 2009, vilket bland annat
beror på att branscher med många
unga, som hotell- och restaurang-
branschen, stått för en stor del av
uppsägningarna 2020. Personer
under 40 år omfattas inte av AGB.
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De mått som vanligtvis ligger till grund
för Afa Försäkrings statistikrapporter
har en eftersläpning på ungefär två år.
För att kunna ge en bild av den snabba
utveckling som skett i och med corona
pandemin redovisar vi i denna rapport
statistik över ärendeinflödet under 2020
och 2021 för några av våra försäkringar.
Då man kan anmäla försäkringsärenden
retroaktivt bör måtten ses som en
preliminär indikation på utvecklingen. De
månader som anges i diagrammen avser
månaden då ärendet registrerades.

Diagram 1
Inkomna AGB-ärenden per månad i samband med
två kriser, 2008–2009 och 2019–2021. Privata arbetare.
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Under 2021 har AGB-inflödet minskat och närmat sig 2019
års nivåer. Trygghetsfonden TSL uppger att efter ett år med
många tvära kast, är läget på arbetsmarknaden nu betydligt
mer stabilt. Antalet varsel om uppsägning ligger på historiskt
låga nivåer, samtidigt som de lediga jobben blir allt fler i takt
med att samhället återöppnas. Enligt Arbetsförmedlingen var
arbetslösheten i oktober 2021 tillbaka på samma nivå som
innan pandemin bröt ut.

Sjukförsäkringarna
AGS och AGS-KL

Sjukförsäkringen ger ett komplement till sjukpenning och
sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan och
sjukfrånvaron behöver inte vara arbetsrelaterad.
I diagram 2 visas det covidrelaterade ärendeinflödet i
sjukförsäkringen för privatanställda arbetare, Avtalsgrupp
sjukförsäkring AGS, för perioden januari 2019 till och med
oktober 2021. AGS kan i normalfallet ge ersättning från dag
15 i ett sjukfall. Diagram 3 visar motsvarande utveckling för
anställda i kommuner och regioner, AGS-KL, som i normal
fallet kan ge ersättning från dag 91 i ett sjukfall.
För att ett ärende ska klassas som covidrelaterat ska
diagnosen ingå i något av diagnoskapitlen i rutan till höger.
Sedan oktober 2020 finns också möjligheten att i anmälan
ange om ett sjukförsäkringsärende har påverkats av covid-19
på något sätt (i rapporten kallat covidkryss). Exempel på
det är att försäkrade har uppgivit att covid-19 har försenat
medicinsk behandling eller har påverkat arbetsmiljön.
Diagram 2 och 3 visar det covidrelaterade sjukförsäkrings
inflödet både inklusive och exklusive covidkryss. 2019 finns
med i diagrammen för att visa på normal inflödesnivå för
dessa diagnoskapitel innan coronapandemin eftersom det
redan innan pandemin förekom sjukskrivningar för covid
liknande symtom som exempelvis feber och hosta.
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Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS
omfattar arbetare inom avtals
området Svenskt Näringsliv/LO och
kooperationen. AGS-KL omfattar
anställda i kommuner, regioner,
Svenska kyrkan och Sobonaföretag.
Sobona är en arbetsgivarorganisation
för företag som är verksamma inom
kommun- och regionnära verksam
heter. Sjukförsäkringen omfattar
däremot inte statligt anställda eller
tjänstemän inom det privata avtals
området.
Diagnoskapitel som innehåller coviddiagnoser och liknande symtom.
A00-B99
Vissa infektionssjukdomar och
parasitsjukdomar.
Innehåller bland annat ospecificerad
virusinfektion.

J00-J99
Andningsorganens sjukdomar.
Innehåller bland annat förkylning
och influensa.

R00-R99
Symtom, sjukdomstecken och
onormala kliniska fynd och
laboratoriefynd som ej klassificeras
på annan plats.
Innehåller bland annat feber och hosta.

U00-U99
Koder för särskilda ändamål.

Innehåller bland annat diagnoskoder för
Covid-19.

Z86.1A.

Enskild diagnoskod som används när
patienten haft covid-19 men inte längre
har en pågående infektion.

Diagram 2
Inkomna covidrelaterade AGS-ärenden exklusive
och inklusive covidkryss. Privata arbetare.
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Under våren 2020 ökade inflödet
av covidrelaterade AGS-ärenden
kraftigt med en topp i maj. Under
sommaren 2020 minskade inflödet
för att sedan åter öka under slutet
året. Ökningen av covidrelaterade
AGS-ärenden under pandemin har
varit störst för medelålders män
och minst för unga kvinnor. Även
under sommaren 2021 minskade det
covidrelaterade inflödet och det har
hittills inte återgått till de nivåer
som var under 2020.

Diagram 3
Inkomna covidrelaterade AGS-KL-ärenden exklusive
och inklusive covidkryss. Kommuner och regioner.

Det ökade inflödet av covid-relaterade
sjukförsäkringsärenden har samman
fallit med en minskning av det övriga
sjukförsäkringsinflödet inom AGS
och AGS-KL. Inflödet för psykiska
och muskuloskeltala diagnoser, som
står för majoriteten av ärendeinflödet
i sjukförsäkringarna, minskade under
2020 men stabiliserades under 2021.

Arbetsskadeförsäkringarna
TFA, TFA-KL och PSA
Trygghetsförsäkring vid arbets
skada,TFA, omfattar samtliga
anställda det vill säga både a
 rbetare
och tjänstemän, inom avtals
områdena Svenskt Näringsliv/LO/
PTK och k
 ooperationen. T
 FA-KL
omfattar samtliga anställda i
kommuner, regioner, Svenska kyrkan
och Sobonaföretag. Afa Försäkring
har också uppdraget att administrera
och reglera arbetsskador i enlighet
med det statliga personskadeavtalet
PSA, och har därför information om
i stort sett alla anmälda arbetsskador
i Sverige.
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Smittsam sjukdom –
arbetsskadeförsäkringen
(TFA, TFA-KL och PSA)
Det är fastställt att covid-19 är en sådan
smittsam sjukdom som kan godkännas som
en arbetsskada enligt förordning (1977:284)
om arbetsskadeförsäkring och statligt
personskadeskydd och därmed omfattas
av arbetsskadeförsäkringarna
TFA, TFA-KL och PSA.
De som kan ha rätt till ersättning vid
smittsam sjukdom är anställda vid ett
laboratorium, inom sjukvården eller anställd
i annat arbete där man behandlar, vårdar
eller omhändertar smittförande person.
För att Afa Försäkring ska kunna pröva
rätt till ersättning krävs att skadan
kvarstår efter 180 dagar.

Diagram 4
Inkomna arbetsskadeärenden med diagnos covid-19
(TFA, TFA-KL, PSA).
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Diagram 4 redovisar antalet
inkomna arbetsskadeärenden till
TFA, TFA-KL och PSA med d
 iagnos
covid-191. Detta skiljer sig från
avsnittet om sjukförsäkringarna
där en bredare definition av covid
relaterade ärenden används för
att fånga hur sjukförsäkringarna
sammantaget har påverkats av
pandemin. Inflödet visar på två
tydliga toppar, en i mitten av 2020
och en i början av 2021. Därefter har
inflödet minskat för att sedan plana
ut under hösten 2021.
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Avser diagnoskoderna
U07.1, U07.2, U09.9, U10.9, U08.9, Z86.1A, B34.2
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AGS-KL kan i normalfallet ge
ersättning från dag 91 under ett
sjukfall, till skillnad från dag 15 för
AGS. Av denna anledning har inflöde
sökningen av covidrelaterade ärenden
varit mindre för AGS-KL än för AGS.
De flesta sjukfall med covidrelaterad
diagnos avslutas innan de blir 91
dagar långa.

Merparten av arbetsskadeärendena med diagnos covid-19
har avsett TFA-KL som täcker anställda inom kommuner
och regioner, vilket visas i diagram 5. Vårdyrken står för
majoriteten av ärendeinflödet. Andra vanligt f örekommande
yrkesgrupper är personal inom skola och förskola samt
poliser. Då statistiken innehåller ärenden som ännu inte är
färdigreglerade saknas ibland information om yrke v
 ilket
gör att yrkesstatistiken är preliminär. Kvinnor står för
majoriteten av de ärendena med diagnos covid-19 i TFA
och TFA-KL. En förklaring till detta är att det är kvinno
dominerade yrken som står för en stor del av inflödet.
Diagram 5
Antal arbetsskadeärenden med diagnos covid-19
till och med oktober 2021 per försäkring och kön.
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Det typiska arbetsskade
ärendet med diagnos covid-19
är en kvinnlig undersköterska i
50-årsåldern.
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