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Orientering om møde med PLO og Lægeforeningen om særlige 

risikogrupper 

 

Kære udvalgsmedlemmer 
 

Der har d. 18. maj været afholdt et møde i Beskæftigelsesministeriet med Lægefor-
eningen og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) samt Sundhedsstyrelsen og 
Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på at drøfte lægernes rolle i forbin-

delse med udmøntning i praksis af vores Aftale om udmøntning af reserve til den 

særlige risikogruppe.  
 

På mødet blev det derfor præciseret, at den nye ordning tager udgangspunkt i Sund-
hedsstyrelsens anbefalinger, og at lægen skal vurdere, om den enkelte person er i 
øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19. Lægen kan vejlede om de 

generelle smittereducerende hensyn, som gælder på alle arbejdspladser, jf. Sund-
hedsstyrelsens anbefalinger, men ikke om, hvorvidt konkrete forhold på arbejds-
pladsen kan indrettes forsvarligt.  

 
Sundhedsstyrelsen har på baggrund af mødet besluttet at revidere deres anbefalin-
ger, så der fremover ikke er tvivl om, hvilken vurdering lægen skal foretage, samt 

hvilke forhold der afklares i dialog mellem lønmodtager og arbejdsgiver ude på ar-
bejdspladsen.   
 

Sundhedsstyrelsen præciserer bl.a., at det er medarbejderen i øget risiko, der i dia-
log med arbejdsgiveren skal foretage en konkret vurdering af de konkrete forhold 
på arbejdspladsen. I vurderingen skal fx muligheder for omplacering samt den en-

keltes egen trygheds- og risikovurdering ved den vanlige arbejdsopgave/-funktion 
inddrages. Det er således ikke lægen, som skal vurdere de konkrete muligheder for 
omplacering til arbejdsforhold. 

 
Jeg vil gerne understrege, at det lovforslag, som I har fået tilsendt i dag, tager højde 

for Sundhedsstyrelsens reviderede anbefalinger. Anbefalingerne forventes revideret 

tirsdag den 19. maj.  
 
Jeg ser frem til lovbehandlingen de kommende dage, så vi kan få vedtaget ordnin-

gen til gavn for personerne i den særlige risikogruppe og deres pårørende. 
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