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Helsearbeidere er på jobb der hvor smitterisikoen er høyest. De må beskyttes godt nok.

Foto: Einar Nilsen

Klinisk arbeid har alltid vært risikofylt: Hver dag handler om å ta beslutninger på usikkert
grunnlag. Med covid-19-pandemien har risikoen fått et nytt og skremmende aspekt: Hver
dag på arbeid øker risikoen for å pådra seg smitte – og for å bringe den videre til andre
pasienter eller hjem til egen familie. Det personlige ansvaret for helsearbeidere oppleves
plutselig tredobbelt med ansvar for både pasientenes, egen og egne nærståendes helse.

Smitterisikoen er i høyeste grad reell. I Kina opplevde man i stor utstrekning at smitte ble
overført fra helsepersonell til familiemedlemmer (1). I Italia er inntil midten av april 2020
nærmere 17 000 helsearbeidere smittet, og minst 125 leger har mistet livet (2). I enkelte
stater i USA utgjør på samme tidspunkt helsearbeidere så mye som 20 % av alle smittede (3).
I Storbritannia er antallet helsearbeidere døde av covid-19 minst 96 (4). Mørketallene antas
overalt å være store. Risikoen har også et kjønnsaspekt: I USA er 73 % av covid-19-syke
helsearbeidere kvinner (3), og i Italia er to tredjedeler av alle smittede helsearbeidere
kvinner (2).

Samfunnet har et åpenbart moralsk ansvar for sine helsearbeideres sikkerhet – det er de
som står fremst, og de som i samfunnets tjeneste daglig møter den høyeste smitterisikoen.
Tragisk nok er det her det har sviktet i mange land. Mangelen på smittevernutstyr i
helsevesenet har mange steder vært prekær. En undersøkelse utført i Storbritannia viste at
nærmere halvparten av sykehuslegene som gjennomførte aerosolskapende prosedyrer hos
covid-19-pasienter, manglet tilstrekkelig verneutstyr, og at nærmere halvparten av
allmennlegene ikke hadde tilstrekkelig tilgang på standard munnbind (5). Italienske leger
advarer om at mangel på smittevern for helsearbeiderne kan føre til kollaps i helsevesenet
(6). Og i USA protesterer helsearbeidere over hele landet mot en omfattende mangel på
elementært smittevernutstyr (7).
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Gitt de internasjonale erfaringene er det forstemmende at vi heller ikke i Norge har maktet
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Gitt de internasjonale erfaringene er det forstemmende at vi heller ikke i Norge har maktet
å tilstrekkelig beskytte de som står fremst i virusstriden. I midten av april 2020 rasjonerte
noen av landets største helseforetak, Oslo universitetssykehus (OUS) og Akershus
universitetssykehus (Ahus), personlig smittevernutstyr til helsearbeidere, samtidig som
sykepleiere daglig rapporterte om mangel på elementært utstyr som åndedrettsvern og
munnbind (8). 57 % av helsearbeidere i Oslo som besvarte en undersøkelse i regi av
Fagforbundet, hadde følt seg utrygge på jobb på grunn av pandemien, mens 36 % hadde
opplevd brudd på smittevernreglene på arbeidsplassen (9). Og på St. Olavs hospital i
Trondheim førte mangelen på elementært smittevernutstyr til at sykehuset ikke kunne gå
tilbake til normal operasjonskapasitet som planlagt (10).

Vi hadde ingen overkapasitet i helsevesenet før dette begynte. Helsevesenet skal fortsette å
behandle syke så lenge pandemien varer, og ikke minst etterpå. Derfor handler det ikke
bare om samfunnets og arbeidsgivernes juridiske og moralske plikt til å beskytte
helsearbeiderne. Det handler også om å sikre helsevesenets kapasitet. Og det handler om
helsearbeidernes tillit til det systemet de er en del av. I Storbritannia har myndighetenes
manglende evne til å beskytte sine helsearbeidere fordypet kløften av mistillit mellom
helsearbeidere og myndigheter i et allerede hardt prøvet National Health Service (NHS) (4,
5). Slike erfaringer må tas på alvor. Dette er ikke tidspunktet for helsemyndighetene til å
stille urealistiske krav til sykehusene om å håndtere både pandemien og etterslepet av
annen behandling samtidig (11), eller til å holde fast på en finansiering som gjør at
fastlegekontorer må permittere ansatte midt i helsekrisen (12). Det er når det gjelder som
mest, at tilliten settes på prøve.

I en tid der hundretusener av andre arbeidstagere tvinges ut av jobb for å minske
smitterisiko, må helsearbeidere gå på jobb der hvor smitterisikoen er aller høyest. Ja visst er
de helter. Men de er sårbare helter – og vi plikter å beskytte dem.
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