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Pressemeddelelse 

Øget risiko for corona-smitte i sundhedsvæsenet 

Peqqissaasut Kattuffiat (PK) modtager i øjeblikket mange henvendelser fra bekymrede sygeplejersker og 

radiografer, som føler sig utrygge på deres arbejdsplads. Dette skyldes, at deres nye kollegaer er fritaget fra 

selvstyrets regler om fem dages karantæne – og derfor påbegynder deres arbejde på sygehuset straks efter 

ankomst. 

Det er sundhedsledelsen og de ledende sygeplejersker, der af landslægen har fået denne mulighed for at 

give nyansatte dispensation. Deres begrundelse er, at de nyansattes arbejdskraft er betragtet som en 

samfundskritisk ressource fordi de ikke kan undværes i driften af sundhedsvæsenet.  

PK mener, at sundhedsledelsens fravalg af karantænen til nyansatte er dybt kritisabel af flere årsager;  

• For det første mener vi, at det er urimeligt, at de øvrige ansatte i sundhedsvæsenet skal udsættes 

for denne øgede smitterisiko. Og deraf kommer den øgede risiko for at bringe smitten videre til ens 

egne familiemedlemmer. 

 

• For det andet ser vi store problemer i, at i forvejen svækkede, indlagte patienter skal udsættes for 

øget smitterisiko. Vi mener, at denne kompromittering af borgernes sikkerhed er forkastelig. 

 

• For det tredje mener vi, det er helt forkert, at nyansatte medarbejdere skal pålægges dette 

urimelige ansvar, det er at være potentiel smittespreder for både kollegaer og patienter. 

 

• Og for det fjerde mener vi, at sundhedsledelsen skal påtage sig det store ansvar at alle skal i fem 

dages karantæne. PK mener, at det vil klæde sundhedsledelsen, at de tager ansvaret på sig, skaber 

krystalklare retningslinjer og ikke lader det være den enkelte leder, der skal stå på mål for en 

potentiel sundhedskatastrofe.  

 

Vi sætter spørgsmålstegn ved, at det udelukkende er de nyansatte, der ikke skal i fem dages karantæne! De 

fastansatte er pålagt at opretholde de fem dages karantæne fx efter ferie. Denne forskelsbehandling er på 

ingen måde logisk, sund eller acceptabel og belaster et i forvejen presset sundhedsvæsen. Derfor mener 

PK, at denne forskelsbehandling er både kritisk og dybt uretfærdig.  

PK ser derfor, at sundhedsledelsen straks fremfører krav om, at alle - uden undtagelse - skal i karantæne og 

kunne fremvise en negativ covid-test på femte dagen. PKs krav til sundhedsledelsen er, at alle ansatte skal 

arbejde under mindst mulig smitterisiko, og at alle – både fast- og nyansatte – skal arbejde under samme 

vilkår. 

 

På vegne af bestyrelsen i PK, 

 

Ken Jensen 
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