
Yrkesskadeforsikring i 
koronaens tid



Yrkesskade under og etter pandemien fra Virkes ståsted

• Covid-19 som yrkesskade/-sykdom

• Hvordan treffer dette Virkes medlemmer ved smitte av Covid-19?

• Hvilke erfaringer har Virke med dagens regelverk?

• Særlig om bruk av hjemmekontor – mye har endret seg, men noe består: arbeidsgivers styringsrett

• Avsluttende betraktninger



Handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon

24.000 medlemmer 300.000 arbeidsplasser 24 bransjeområder

Handel Kunnskap Teknologi Kultur Service Ideell Frivillighet

Samfunns- Rådgivning Fellesskap

og myndighetspåvirkning



Vi vet hvor skoen trykker for deg som leder og arbeidsgiver

Hvem kjemper for
min virksomhet?

Mitt marked er i endring
- hva gjør jeg?

Hvordan håndterer jeg
denne personalsaken?

Hvem kan jeg
sparre med?

Er min virksomhet rigget
for fremtiden?

Er denne
kontrakten god?



Virke er der for handels- og tjenestenæringen

Rådgivning

Trepartssamarbeidet,
rammebetingelser og analyser

HR, jus og tariff

Fellesskap

Nettverk, bransjearbeid
og kurs

Påvirkning



Korona som 
yrkesskade/yrkessykdom

• Hvilke yrkesgrupper dekkes ved smitte av Covid-19 
og er regelverket tydelig?

• Hvilke erfaringer har Virke med dagens regelverk

• Skillet mellom HUK og de øvrige bransjeområdene

• Alle de vi klappet for fra balkongene…



Yrkesskade på hjemmekontoret

• Hjemmekontorforskriften

• Dagens løsning – hva med fremtiden?

• “…skader og sykdommer som 
arbeidstakere påføres i arbeid på 
arbeidsstedet i arbeidstiden»

• Det HAR skjedd noe og vi er i utvikling 

• Byr på utfordringer på HMS-arbeide

Men fortsatt vil lovens dekningsområde angi
hva som omfattes og valget av kontorsted er 
underlagt arbeidsgivers styringsrett



Langtidsvirkninger av korona og yrkesskade sett fra Virkes ståsted

• Lovpålagt forsikringsdekning – viktig at den 
dekker de reelle risiki, men heller ikke mer

• Kostnadsfokus

• Omvendt bevisbyrde krevende – særlig når
skaden/sykdommen som skal dekkes er hva alle 
andre også rammes av



Takk for meg!

Elin Spjelkavik
Juridisk direktør

+47 924 33 497/elin.spjelkavik@virke.no

Elin Spjelkavik er juridisk direktør i Hovedorganisasjonen 
Virke. Har ledet organisasjonens fagavdelinger innen 
arbeidsrett og forretningsjus fra starten av 2018 frem til 
30.04.2021. Området er ett av landets største og beste innen 
arbeidsrett med 33 medarbeidere totalt.

Hun har før dette 20 års erfaring fra ulike leder- og 
fagstillinger i Gjensidige Forsikring ASA, herunder ledet 
Gjensidiges yrkesskadeavdelinger.
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