
hemma  
med lön

KORT OM/SMITTA PÅ JOBBET

SÅ ÖKAR DU  
CHANSEN ATT VARA

Kräksjuka. Nu ökar antalet 
fall för varje vecka. Blir du 
smittad på jobbet bör du 
få vara hemma utan löne-
avdrag. Men då gäller det 

att bli beordrad.

Här hittar du 
Folkhälsomyndighetens 
calicivirusrapport:
https://tinyurl.com/kraksjuka

TEXT JENNY KALLIN

”Personal som smittats på vårdenhet, 
mottagning eller annan sjukhusanknuten 
enhet med patientkontakt stängs av från 
och med symtomdebut till och med 48 
timmar efter symtomfrihet. Arbets
tagaren behåller då avlöningsförmåner 
från första sjukdagen enligt  
AB § 10, mom 4.”
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1 Ta i förväg reda på om det är din när
maste chef eller verksamhetschefen som 

har rätt att be ordra personal att stanna 
hemma på grund av smittrisk.

2 När du ringer: 
berätta att det går 

vinterkräksjuka på din 
arbetsplats, att du nyss 
har kräkts och är smittsam, 
men känner dig pigg och redo 
att komma till jobbet igen. Sva
ret blir sannolikt en beordran att 
stanna hemma. 

3 För att undvika missförstånd: be 
om en tydlig bekräftelse på beor

dran och fråga hur länge du ska hålla dig borta.

4 Ta reda på om din arbetsplats har en 
skriftlig rutin för vad som gäller. Vård

förbundet arbetar för att det ska finnas och 
att reglerna ska vara generösa. Här är formule
ringen från Sahlgrenska universitetssjukhuset i 
Göteborg: 

5 Hänvisa till reglerna för avstängning 
på grund av smittrisk som finns i kollektiv

avtalets allmänna bestämmelser (AB §10 
moment 4) som Vårdförbundet tecknat med 
Sveriges kommuner och landsting, SKL. Det gäl
ler för anställda inom kommuner, regioner och 
landsting, men inte för privatanställda.

6 Som privatanställd är det bra att göra upp 
med sin chef innan vinterkräk säsongen 

drar i gång. Vad gäller? Be alltid om en skriftlig 
överenskommelse.
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