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IINFORMATION 4 

 

Ansættelsesretlige spørgsmål og svar vedr. COVID-19 

 

 

KL har modtaget en række spørgsmål, som er afledt af Sundhedsstyrelsens 

fortsatte inddæmningsstrategi. 

 

1. Oplysninger om medarbejdere der er smittet med COVID-19, i karan-

tæne eller hjemsendt 

 

1.1 Må man spørge om en medarbejder har COVID-19? 

Udgangspunktet er, at arbejdsgiver ikke må spørge om årsagen til medar-

bejderens sygefravær. Men medarbejdere har pligt til at oplyse arbejdsgiver, 

hvis de er syge med coronavirus, eller hvis de har mistanke om det, fordi det 

er en smitsom sygdom, der i værste fald kan få alvorlige konsekvenser. 

 

1.2 Er det berettiget, at arbejdsgiver registrerer og videregiver oplys-

ninger om COVID-19 

Datatilsynet har den 5. marts 2020 bl.a. udtalt,  

”…at en arbejdsgiver inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne i vidt 

omfang kan registrere og videregive oplysninger, der ikke er så konkrete og 

specifikke, at de kan anses for helbredsoplysninger, når situationen nødven-

diggør det. Det kunne f.eks. være: 

• at en ansat er hjemvendt fra et såkaldt ”risikoområde” 

• at en ansat er i hjemmekarantæne (uden nærmere at angive årsa-

gen) 

• at en ansat er syg (uden nærmere at angive årsagen) 

 

Efter omstændighederne vil det også være berettiget, at arbejdsgiveren regi-

strerer og videregiver oplysninger, der må anses for helbredsoplysninger, 

f.eks. at en medarbejder er smittet med ny coronavirus. Hensynet her kan fx 

være, at ledelsen og kollegaer kan træffe de nødvendige forholdsregler. 

 

Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at registreringen eller videregivel-

sen skal være saglig, ligesom de oplysninger, der registreres og videregives, 

skal begrænses til det nødvendige. Arbejdsgiveren bør derfor overveje: 

• om der er en god grund til at registrere eller videregive de pågæl-

dende oplysninger 

• om det er nødvendigt at specificere oplysningerne, herunder om for-

målet kan opnås ved at ”fortælle mindre” 

• om det er nødvendigt at nævne navne – f.eks. navnet på den person 

der er smittet og/eller i hjemmekarantæne” 

 

 

2. Må man nævne navne på elever, der sendes i hjemmekarantæne? 
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NOTAT 

 

Hvis et barn bliver sat i karantæne, foreslår Styrelsen for Patientsikkerhed, 

at ledelsen på institutionen sender følgende information til forældrene i dag-

institution/skole mv.: ”Vi er blevet oplyst om, at et barn på skolen/daginstituti-

onen er sat i karantæne, fordi det har været udsat for smitte med COVID-19. 

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at der ikke er nogen risiko for de øv-

rige børn i skolen/daginstitutionen. Børn i karantæne har ikke været syge og 

har derfor ikke kunnet smitte videre.” 

 

Det er KL’s opfattelse, at ovenstående også vil gælde i en situation, hvor 

barnet er hjemsendt på grund af rejse i risikoområde. 

 

KL henleder opmærksomheden på, at reglerne om tavshedspligt også gæl-

der her. Det betyder, at navne på smittede, karantæneramte eller hjem-

sendte elever ikke må oplyses til uvedkommende. 

 

3. Hvad gælder for medarbejdere, som uforvarende har været i direkte 

kontakt med familiemedlemmer, som har rejst i risikoområder? 

 

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens opdaterede anbefalinger af den 4. marts 

2020 kl. 16.54: 

 

”Hvis du har familiemedlemmer, som ikke har rejst med til risikoområderne, 

så anbefaler vi, at du efter hjemkomst holder dig fysisk adskilt fra dem i 2 

uger. Hvis du har været i direkte kontakt med dine familiemedlemmer efter 

hjemkomst, anbefaler vi, at de pågældende familiemedlemmer også bliver 

hjemme i to uger.” 

 

KL opfordrer til, at medarbejdere følger sundhedsmyndighedernes anbefalin-

ger, som bringes dels på Sundhedsstyrelsens særlige informationsside om 

COVID-19 og i de danske medier. Anbefalingerne bliver løbende opdateret, 

og det er medarbejderens ansvar at holde sig opdateret.  

 

KL har i ”Information 1” af 3. marts 2020 meddelt, at udrejse i strid med rej-

sevejledningerne medfører, at medarbejderen mister ret til løn under den ef-

terfølgende hjemsendelse i op til 14 dage.  

 

Det er KL’s opfattelse, at medarbejdere, som uforvarende er i direkte kontakt 

med familiemedlemmer, som har rejst i risikoområder, før Sundhedsstyrel-

sen opdaterede deres anbefalinger den 4. marts 2020 skal hjemsendes med 

løn.  

 

4. Hvad gælder for medarbejdere, som efter den 4. marts 2020 mod 

bedre vidende har direkte kontakt med familiemedlemmer, som har 

rejst i risikoområder? 

 

Medarbejdere har som udgangspunkt ikke krav på løn under den efterføl-

gende 2 ugers hjemsendelsesperiode, hvis de mod bedre vidende - efter op-

dateringen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger den 4. marts 2020 - har di-

rekte kontakt med hjemvendte familiemedlemmer, som har rejst i risikoområ-

der.  

 

Det vil spille ind på vurderingen, om medarbejderen har haft mulighed for at 

orientere sig om sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar
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NOTAT 

 

 

Det kan ikke udelukkes, at arbejdsgiver efter omstændighederne kan vælge 

at betragte det efterfølgende fravær som ulovlig udeblivelse, som i yderste 

konsekvens kan medføre bortvisning. Vurderingen vil bl.a. afhænge af grov-

heden af tilsidesættelsen af myndighedernes anbefalinger. 

 
5. Hvad stiller arbejdsgiver op med medarbejdere, som ikke efterlever 

sundhedsmyndighedernes retningslinjer? 
 
Hvad gælder, hvis medarbejdere ifm. hjemsendelse ikke overholder de ret-
ningslinjer, som sundhedsmyndighederne er kommet med, fx foretager pri-
vate ærinder i byen eller inviterer gæster hjem.  
 

KL har en klar forventning om, at alle i Danmark, herunder kommunale med-

arbejdere udviser ansvarlighed og følger sundhedsmyndighedernes anbefa-

linger i bestræbelserne på at inddæmme smitte med COVID-19. Kommunen 

opfordres til at tilkendegive samme forventning til de konkrete medarbejdere. 

 

Arbejdsgiver har ikke konkrete håndhævelsesmidler, som kan tages i anven-

delse. 

 

 


