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Regionsrådets høringssvar til Sundhedsministeriet vedr. 

Statsrevisorernes beretning om Sygehusberedskabet før og 

under 1. smittebølge af COVID-19. 

 

Regionerne er blevet bedt om at afgive høringsvar vedrørende 

Statsrevisorernes beretning om Sygehusberedskabet før og under 1. 

smittebølge af COVID-19.  

 

Regionsrådet ser undersøgelsen som relevant evaluering af Region 

Midtjyllands planlægning af sundhedsberedskabet. Der arbejdes 

aktivt på at indarbejde evalueringen i regionens fortsatte udvikling i 

sundhedsbredskabet.  

 

Region Midtjylland har i forbindelse med Sundhedsberedskabsplan 

2018-2021 arbejdet og udviklet det 

regionale sundhedsberedskab i forhold til at sikre sammenhæng og 

harmonisering – både internt i regionen og eksternt mod øvrige 

myndigheder og samarbejdspartnere. Regionsrådet har netop i 

august 2022 godkendt en opdatering af Sundhedsberedskabsplanen.  

 

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen  

Statsrevisorerne har i deres bemærkninger betonet, at hverken 

regionerne eller Sundhedsministeriet var godt nok forberedte på at 

håndtere COVID-19, da 1. smittebølge ramte Danmark i 2020. 

Særligt er det blevet fundet meget utilfredsstillende, at der var 

utilstrækkelige forsyning af værnemidler. Statsrevisorerne 

anerkender, at regionerne med reviderede planer og en stor indsats 

fra Sundhedspersonalet alligevel fik skabt kapacitet på sygehusene.  

 

På baggrund af resultaterne fra undersøgelsen har Statsrevisorerne 

blandt andet hæftet sig ved, at ingen af de fem regioner har haft 

planer, der fuldt ud levede op til Sundhedsstyrelsens vejledninger om 

planlægning af sundhedsberedskabet. Generelt har regionernes 

sundhedsplaner ikke været baseret på de nationale risikobilleder fra 

2013 og 2017.  
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Region Midtjyllands bemærkninger til Statsrevisorernes 

beretning  

 

Større fokus på at kunne håndtere pandemier  

Forud for COVID-19 pandemien havde regionen en karantæneplan og 

en plan for håndtering af højrisikoinfektionspatienter. Under COVID-

19 pandemien vurderede regionen, at der var behov for at udarbejde 

en fælles regional pandemiplan. Planen blev udarbejdet i regi af 

regionens Sundhedsberedskabsgruppe samtidig med, at COVID-

pandeminen stod på. Planen blev godkendt i regionsrådet i august 

2021.  

 

Øget fokus på forsyningssikkerhed 

Som følge af COVID-19 har regionen øget sit fokus på forsyningssvigt 

i Sundhedsberedskabsarbejdet. Det er et vigtigt fokus at have en 

passende reserve af udstyr, og samtidig have mulighed for hurtigt at 

kunne skaffe yderligere udstyr ved større kriser.  

 

Beredskabskapacitet kan ikke ses uafhængigt af den daglige drift  

I undersøgelsen fremgår det, at der grundet den manglende 

planlægning var en bekymring om, hvorvidt der kunne tilvejebringes 

nok intensivkapacitet jævnfør det worse-case scenarium i starten af 

pandemien, som sundhedsmyndighederne havde udarbejdet baseret 

på italienske og kinesiske data. I denne sammenhæng er det relevant 

at gøre opmærksom på, at sundhedsberedskabet generelt trækker de 

samme ressourcer, for eksempel personale, udstyr og faciliteter, som 

den daglige planlagte behandlingsaktivitet i sundhedsvæsenet. 

Kapaciteten til at håndtere fremtidige beredskabssituationer er altså 

afhængig af den vanlige kapacitet og muligheden for at aflyse eller 

udskyde planlagt aktivitet.  

Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at regionerne ved hjælp 

af en stor omstillingsparathed formåede at omlægge 

sygehusaktiviteten således, at der blev skaffet den nødvendige 

intensive kapacitet, og øvrig sengekapacitet til COVID-patienter. På 

intet tidspunkt har man måtte afvise COVID-patienter med behov for 

intensiv behandling  

 

I denne sammenhæng er det et centralt læringspunkt, at det er 

vigtigt med et rettidig og retvisende prognosegrundlag for bedre at 

kunne planlægge beredskabskapaciteten. Derved kan beslutninger 

om opretholdelse eller udskydelse af planlagt aktivitet baseres på et 

oplyst grundlag. 

 

Region Midtjylland udarbejdede, ligesom de undersøgte regioner, 

planer for udvidelsen af sygehusenes behandlings- og 

intensivkapacitet til at kunne håndtere COVID-19-patienter i 

overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens prognose, da pandemien 

var startet. I overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens 
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udmeldinger, sikrede regionen også, at kritiske funktioner der som 

udgangspunkt ikke måtte udskydes eller aflyses, blev opretholdt 

under 1. smittebølge. 
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