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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 6. maj 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 247 

(alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet af ikke-medlem Kirsten 

Normann Andersen (SF) (MFU).  

 

Spm nr. 247: 

”Vil ministeren redegøre for, i hvilket omfang Arbejdstilsynet fører tilsyn med 

sundhedspersonalets sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen i forhold til risiko for 

at blive smittet med covid-19, herunder i forhold til arbejdsgivers ansvar for at 

sikre personalet med værnemidler?” 

 

Svar: 

Vi befinder os i en helt særlig situation, som stiller krav til, at vi mindsker risikoen 

for smittespredning med COVID-19. Arbejdstilsynet spiller – som altid – en vigtig 

rolle i at sikre ordentlige forhold på de danske arbejdspladser, herunder et sikkert, 

sundt og udviklende arbejdsmiljø. Arbejdstilsynets tilsynsindsats har i forbindelse 

med nedlukningen af Danmark også i en periode været begrænset til tilsyn med al-

vorlige ulykker og klager efter en konkret vurdering. Det indgår som del af den po-

litiske aftale om anden fase af genåbningen af Danmark, at Arbejdstilsynets indsats 

skal udvides i takt med genåbningens faser. Det betyder, at alle Arbejdstilsynets til-

synsførerende fra den 8. juni 2020 igen vil føre tilsyn rundt på landets arbejdsplad-

ser. 

 

Til brug for besvarelsen har jeg indhentet et bidrag fra Arbejdstilsynet, som oplyser 

følgende: 

 

”Arbejdstilsynets tilsynsindsats har efter nedlukningen af Danmark i perioden fra 

den 13. marts til den 14. april været begrænset til tilsyn med alvorlige ulykker og 

klager. Siden den 14. april er tilsynsindsatsen i takt med genåbningen gradvist ble-

vet udvidet til at omfatte målrettet tilsyn med fokus på forebyggelse af smitterisiko 

og ulykker. Det skete først i brancher med tilrejsende arbejdskraft, bygge- og an-

lægsbranchen, vejgods og det grønne område og blev siden udvidet til alle åbne 

brancher, dog med undtagelse af hospitals- og plejesektoren.  
 
Alle Arbejdstilsynets tilsynsførende vil fra den 8. juni igen føre tilsyn med arbejds-

pladserne i alle brancher. Arbejdstilsynet vil dog fortsat tage et særligt hensyn til 
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hospitals- og plejesektoren, som på grund af coronasituationen er underlagt helt 

særlige arbejdsbetingelser. I disse sektorer sættes der ind med målrettet tilsyn med 

primært fokus på forebyggelse af smittespredning og ulykker. Der vil fortsat blive 

ført tilsyn i forbindelse med alvorlige ulykker og klager.  

 
Arbejdstilsynet reagerer med strakspåbud, hvis der ikke er truffet de nødvendige og 

effektive foranstaltninger til at forebygge smittespredning. Herudover reagerer Ar-

bejdstilsynet, hvis der er tale om situationer, hvor der kan gives forbud eller straks-

påbud på grund af betydelig fare.  
 
Arbejdstilsynet følger udviklingen og anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne.  

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at arbejdet foregår sikkerheds- og sundheds-

mæssigt fuldt forsvarligt, og at der er tilstrækkelige og tilgængelige værnemidler 

mod COVID-19 på arbejdspladserne. Arbejdsgiveren har ligeledes ansvaret for in-

struktion og anvendelse af værnemidler på arbejdspladsen.” 

 

Jeg henholder mig til Arbejdstilsynets oplysninger. 

 

 

Venlig hilsen 
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