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INFORMATION 2 

 

Sundhedsfaglige og ansættelsesretlige spørgsmål og svar om 

COVID-19  

KL har i information 1 af 3. marts 2020 oplyst om Sundhedsstyrelsens 
styrkede indsats vedrørende COVID-19 for at inddæmme smitterisiko.  

Udbredelsen af COVID-19 (coronavirus) har givet anledning til en del 
henvendelser til KL. KL har samlet svarene på ofte stillede spørgsmål 
fra kommuner som arbejdsgivere. Nogle af svarene vil afhænge af en 
konkret vurdering i forhold til den enkelte situation.  

Listen med spørgsmål/svar vil løbende blive suppleret under hensyn 
til udviklingen af COVID-19 i Danmark. KL anbefaler generelt, at kom-
munerne følger med i sundhedsmyndighedernes udmeldinger og føl-
ger disse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

De danske sundhedsmyndigheder har – i modsætning til nogle an-
dres landes myndigheder – ikke anbefalinger om, at offentlige ar-
bejdspladser og institutioner, skoler mv lukker, selv om der er enkelte 
medarbejdere eller brugere, der er smittet eller er under mistanke for 
at være smittet med COVID-19. Informationen af 28. februar 2020 fra 
Sundhedsstyrelsen er vedhæftet. 

Sundhedsmyndighederne har endvidere i en information fra 27. fe-
bruar 2020 oplyst, at konferencer og store arrangementer i Danmark 
kan afholdes som planlagt. Se mere information om konferencer på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

1. Har en medarbejder ret til løn, hvis vedkommende er smit-
tet med COVID-19 

En medarbejder, der er syg med COVID-19, har som ved anden egen 
sygdom ret til at blive hjemme med løn (eller evt. sygedagpenge).  
 

2. Har en medarbejder ret til løn, hvis vedkommende er un-
der mistanke for at være smittet og er sat i karantæne af 
sundhedsmyndighederne 

 
En medarbejder, der er under mistanke for at være smittet med CO-
VID-19, og som efter vurdering af sundhedsmyndighederne er sat i 
karantæne skal kontakte sin arbejdsgiver herom.  
 

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Information-til-virksomheder-og-arbejdspladser-om-forholdsregler-ved-ny-coronavirus-_COVID-19_.ashx?la=da&hash=E4F42293F0176D6D275FBA1E7E9932DBCDEEC87C
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Såfremt den pågældende ikke er syg, er det KL’s opfattelse, at ar-
bejdsgiveren bør pålægge medarbejderen at arbejde hjemme, så-
fremt dette er muligt under hensyn til stillingen, arbejdsopgaver, og at 
de nødvendige arbejdsredskaber er til rådighed for medarbejderen. 
De almindelige regler for arbejdsgiverens ledelsesret og tilrettelæg-
gelse af arbejdet vil her finde anvendelse.  
 
Der skal udbetales sædvanlig løn. For medarbejdere, hvor det ikke vil 
være muligt at arbejde hjemme, vil der ligeledes skulle betales sæd-
vanlig løn.  
 

3. Har en medarbejder ret til løn, hvis medarbejderen er på-
rørende/har haft nær kontakt til en person, som er smit-
tet/under mistanke for at være smittet med COVID-19? 

 
En medarbejder, som er pårørende/har haft nær kontakt til en person, 
som er under mistanke for at være smittet/er smittet med COVID-19, 
og hvor der efter aftale med sundhedsmyndighederne etableres frivil-
lig karantæne (fx hjemmekarantæne) skal kontakte sin arbejdsgiver 
herom. Udtrykket 'frivillig' karantæne betyder, at medarbejderne na-
turligvis ikke kan møde fysisk på arbejde, hvis sundhedsmyndigheder 
har sagt, de skal blive hjemme.  
 
Såfremt den pågældende ikke er syg, er det KL’s opfattelse, at ar-
bejdsgiveren bør pålægge medarbejderen at arbejde hjemme, så-
fremt dette er muligt under hensyn til stillingen, arbejdsopgaver, og at 
de nødvendige arbejdsredskaber er til rådighed for medarbejderen. 
De almindelige regler for arbejdsgiverens ledelsesret og tilrettelæg-
gelse af arbejdet vil her finde anvendelse. Der skal udbetales sæd-
vanlig løn.  
 
For medarbejdere, hvor det ikke vil være muligt at arbejde hjemme, 
vil der ligeledes skulle betales sædvanlig løn.  

4. Kan arbejdsgiver sende medarbejdere hjem pga. bekym-
ring for smittefare 

KL opfordrer kommunerne til som minimum at følge Sundhedsstyrel-
sens udmeldinger om karantæne og anbefalinger vedrørende hjem-
sendelse af medarbejdere/medarbejdergrupper Det er i øvrigt vigtigt 
at man som arbejdsgiver overvejer, om der er tungtvejende hensyn 
der gør, at man bør udvise forsigtighed, udover det, vejledningerne si-
ger.  

Hvis det vurderes at der konkret er anledning til at hjemsende en 
medarbejder, er medarbejderen berettiget til løn og skal arbejde 
hjemmefra i det omfang, det er muligt under hensyn til stillingen, ar-
bejdsopgaver, og at de nødvendige arbejdsredskaber er til rådighed 
for medarbejderen. De almindelige regler for arbejdsgiverens ledel-
sesret og tilrettelæggelse af arbejdet vil her finde anvendelse. 
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5. Kan arbejdsgiver pålægge medarbejderen at afvikle af-

spadsering? 
 

KL vender hurtigst muligt tilbage med svar på dette spørgsmål. 
 
6. Gælder der særlige forhold for medarbejdere i sundheds- 

og ældresektoren og medarbejdere, der efter 2. marts 
2020 er kommet hjem fra et risikoområde? 

 
Der henvises til KL’s information 1. 

7. Hvordan skal en karantænesat medarbejders fravær regi-
streres? 

KL har været i kontakt med de relevante myndigheder og står fortsat 
uden konkret svar. Det vil være op til den enkelte kommune at vælge, 
om fraværet skal registreres som sygdom, tjenestefrihed med løn el-
ler arbejdstid. 

8. Er det en feriehindring, hvis man er syg med COVID-19? 

Det er en feriehindring i ferieaftalens forstand, hvis en medarbejder 
ikke kan holde ferie på grund af egen sygdom. Feriehindringen skal 
være opstået inden ferien påbegyndes. Sygdom opstået under ferien, 
behandles efter reglerne i ferieaftalens § 19 om erstatningsferie. 

Feriehindringen skal vedrøre medarbejderen selv og ikke fx medar-
bejderens børn eller ægtefælle. 

9. Er det en feriehindring, hvis man ikke selv er syg, men er 
sat i karantæne eller hjemsendt efter anbefaling fra sund-
hedsmyndighederne 

Beskæftigelsesministeriet har oplyst, at det udgør en feriehindring, 
når medarbejdere i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens ud-
meldinger bliver sat i karantæne eller hjemsendt fra arbejde. 
 
Det betyder, at arbejdsgiveren ikke kan pålægge medarbejderen at 
holde ferie under karantænen/hjemsendelsen. 

 

10. Er det en feriehindring, at man ikke kan/ønsker at rejse til 
et planlagt feriemål? 

Det er ikke en feriehindring, at man ikke kan gennemføre en planlagt 
rejse, fx fordi landet har indrejserestriktioner eller Udenrigsministeriet 
har frarådet rejser til området/landet. 
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Arbejdsgiver dækker ikke eventuelle økonomiske tab, som medarbej-
deren måtte have ved at aflyse en planlagt rejse.  

11. Kan arbejdsgiver pålægges eventuelle opholdsudgifter til 
pårørende til medarbejdere, som er smittet med COVID-19 
eller sat i karantæne pga. mistanke om smitte? 

KL er ved at undersøge dette hos de relevante myndigheder. Vi ven-
der tilbage hurtigst muligt. 

Øvrige forhold:  

Af Sundhedsstyrelsens pressemeddelelse 3.marts 2020 fremgår det: 

”Arbejdsgiveren, som kan være sygehuse, plejecentre, læge- og 
sundhedshuse m.v., skal samtidig sørge for, at de omfattede medar-
bejdere er informeret om forholdsregler efter Sundhedsstyrelsens ret-
ningslinjer, som bl.a. omfatter daglig temperaturmåling og selvisola-
tion, hvis man får feber, hoste eller andre symptomer på COVID-19. 
Medarbejdere, der udvikler tegn på sygdom, vil følge de almindelige 
retningslinjer for håndtering af mistanke om COVID-19.  

Efter en konkret vurdering kan arbejdsgivere på sundheds- og ældre-
området på karantænedagens 7. dag gennemføre en sundhedsfaglig 
samtale med medarbejderen med en vurdering af symptomer og evt. 
foretage en svælgpodning for COVID-19, hvis det vurderes relevant. 
Hvis medarbejderen er uden symptomer og har negativ svælgpod-
ning, kan det - ud fra en konkret sundhedsfaglig vurdering – aftales, 
at medarbejderen kommer tilbage på arbejde”. 

KL har gjort Sundhedsstyrelsen opmærksom på, at kommunerne ikke 
har mulighed for at foretage svælgpodning mv (afsnit markeret med 
gult). Det er derfor aftalt, at Sundhedsstyrelsen kommer med nye ret-
ningslinjer herfor. KL videreformidler, så snart vi modtager de nye ret-
ningslinjer.  

Vedrørende suspension af de stikprøvebaserede planlagte tilsyn  

Styrelsen for Patientsikkerhed har besluttet at suspendere de stikprø-
vebaserede, planlagte tilsyn. Det sker, fordi sundhedspersonale ikke 
må komme på arbejde, hvis de har været på besøg i et eller flere af 
de områder, hvor der er stor risiko for at blive smittet med corona-vi-
rus. Det kan betyde, at det enkelte behandlingssted kan blive udfor-
dret i forhold til personaleressourcer. Det gælder foreløbig de tilsyns-
besøg, som skulle gennemføres i marts måned. Styrelsen ringer ud til 
de behandlingssteder, det drejer sig om. Skulle behandlingsstedet 
ønske det planlagte tilsyn gennemført, gør styrelsen det. Ellers får 
man et brev med besked om, at tilsynet er aflyst. Hvorvidt der bliver 
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tale om en varsling senere på året for de pågældende behandlings-
steder, er endnu ikke besluttet. Styrelsen for Patientsikkerhed gen-
nemfører fortsat tilsynsbesøg på baggrund af bekymringshenvendel-
ser og tilsynsbesøg som opfølgning på påbud 

Hvor kan du henvende dig, hvis du har spørgsmål? 
KL opfordrer til, at man følger med på Sundhedsstyrelsens hjemme-
side, hvor der er opdateret information om COVID-19. 

Ansættelsesretlige spørgsmål kan rettes til Inge Fløe Buhl eller Anne 
Færge Bork i Jura og EU på ifb@kl.dk eller 3370 3219 og afb@kl.dk 
eller tlf. 3370 3778. 

 

https://www.sst.dk/
https://www.sst.dk/
mailto:ifb@kl.dk
mailto:afb@kl.dk

