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Ordföranden 
kommenterar 
Coronautbrottet

FAQ - partsgemensamma 
svar på de vanligaste 
frågorna om Corona

Vi befinner oss i en situation ingen av oss någonsin upplevt 
tidigare. Aldrig i modern tid har det svenska samhället, 
eller världen i stort, upplevt ett sjukdomsutbrott med så 
omfattande konsekvenser för samhällsliv, ekonomi och 
individ.

För Försvarsmakten och medlemmarna i Officersförbundet har 
situationen fått konsekvenser även för vårt arbete. Redan nu 
märks detta i det dagliga livet med hemarbete, inställda möten, 
avblåsta övningar och resor som inte genomförs. Vissa av er har 
också påbörjat det samhällsstöttande arbetet. Sannolikt kommer 
betydligt fler av oss tas i anspråk för detta. Jag vet att ni alla och 
Försvarsmakten kommer att bidra på ett fantastiskt sätt.

Vi befinner oss i prövande och sällsamma tider, där få av oss kan 
sia om hur framtiden kommer att arta sig. Jag vill därför uppmana 
till ett sansat agerande där vi alla strävar efter att bidra konstruktivt, 
i såväl yrkes- som samhällslivet.

Situationen är extraordinär, men det är just för de extraordinära 
situationerna vi alla utbildats och arbetar.

Rent arbetsrättsligt har vi inom Försvarsmakten avtal och regler 
som sträcker sig över hela konfliktskalan, varför den påverkan 
som dagens situation kommer att få på vår arbetssituation inte bör 
utgöra några större bekymmer, åtminstone inte avtalsmässigt.

Men vi samarbetar nu nära med Försvarsmakten och strävar efter 
partsgemensamma ställningstaganden, bland annat genom dagliga 
avstämningsmöten kring villkorsfrågor. Vi som part ska som alltid 
vara konstruktiva och finna lösningar för att verksamheten ska 
fungera och att arbetsmiljön är trygg. 

Avslutningsvis, ta hand om er och era nära och kära, följ 
Försvarsmaktens och andra myndigheters uppmaningar och 
direktiv för att bidra till minskad smittspridning. 

Det kommer en tid efter detta. Sköt om er.

Lars Fresker, förbundsordförande 
Stockholm, 20 mars 2020

För dig med försäkring 
hos if
Många av er medlemmar har valt att teckna försäkringar via 
vår samarbetspartner If.  

Försäkringsbolaget får utifrån rådande omständigheter många 
frågor främst rörande reseskyddet i hemförsäkringen. If  samlar 
information kring detta här: if.se/privat/kundservice/fragor-
svar/coronaviruset

Har du tecknat försäkring hos if  genom ditt medlemskap i 
Officersförbundet och har frågor rörande ditt försäkringsskydd 
kan du besöka if.se/officersforbundet, alternativt kontakta If  via 
telefon på telefonnumret 0770-82 00 01.

Officersförbundet och Försvarsmakten genomför nu dagliga 
avstämningar för att hantera uppkomna frågor utifrån 
rådande samhällsläge. 

Ett partsgemensamt dokument med svar på frågor och 
rekommendationer publiceras på Emilia och på 
Officersförbundets webbplats. 
Dokumentet uppdateras kontinuerligt.

FAQ hittar du på officersforbundet.se/fragor-svar-corona

På vår startsida hittar du mer information från Officersförbundet 
angående Corona. officersforbundet.se


