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 Region Nordjylland,  Niels Bohrs Vej 30,   9220 Aalborg Øst   

 

Bemærkninger fra Regionsrådet, Region Nordjylland til 
Statsrevisorernes beretning nr. 18/2021 om Sygehusbe-
redskabet før og under 1. smittebølge af COVID-19 

 

Region Nordjylland har fra november 2021 medvirket i undersøgelse foretaget af Rigsrevisionen omhand-

lende Sygehusberedskabet før og under 1. smittebølge af COVID-19.  

Formålet med undersøgelsen har været at vurdere, om Sundhedsministeriet og regionerne har sikret, at sy-

gehusberedskabet var forberedt på en pandemi og kunne håndtere COVID-19 under 1. smittebølge.  

Rigsrevisionens undersøgelse har ønsket afklaring af følgende to delspørgsmål: 

  

1. Har Sundhedsministeriet understøttet regionernes planlægning af håndteringen af en pandemi, og 

var regionernes sundhedsberedskabsplaner dækkende i forhold til at håndtere en pandemi? 

2. Har Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syddanmark sikret, at sygehusvæsenet un-

der 1. smittebølge blev omstillet til at kunne håndtere COVID-19 i overensstemmelse med 

Sundhedsministeriets retningslinjer og øvrige løbende udmeldinger? 

 

Region Nordjylland indgik desuden, som eneste region, i Rigsrevisionens forundersøgelse i perioden juni 

2021 - september 2021. 

 

I forbindelse med selve beretningen har Rigsrevisionen alene ønsket besvarelse fra Region Nordjylland til 

delspørgsmål 1. Delspørgsmål 2 er besvaret af Region Hovedstaden, Region Sjælland samt Region Syd-

danmark.  

Af mail d. 17. august 2022 anmoder Sundhedsministeriet om fremsendelse af Regionsrådets individuelle 

bemærkninger til Rigsrevisionens beretning nr. 18/2021.  

  

Sundhedsministeriet 

Holbergsgade 6 

1057 København K 
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Region Nordjyllands bemærkninger  

Rigsrevisionens beretning angiver, at ingen af de fem regioner har haft beredskabsplaner der fuldt ud le-

vede op til Sundhedsstyrelsens vejledninger om planlægning af sundhedsberedskabet. 

 

Rigsrevisionen anmærker, at Region Nordjyllands senest foretagne risikovurdering er fra 2008. Region 

Nordjylland anerkender, at planlægning af sundhedsberedskabet skal inddrage nationale såvel som lokale 

risikovurderinger. Region Nordjylland henleder opmærksomheden på, at gældende Sundhedsberedskabs-

plan, som blev politisk godkendt september 2021, bygger på en opdateret risikovurdering for regionen, udar-

bejdet i 2019-2020 med inddragelse af Beredskabsstyrelsens nationale risikobillede.  

 

Endvidere fremhæver Rigsrevisionen, at Sundhedsstyrelsens vejledning og rådgivning ikke fuldt ud har un-

derstøttet regionernes planlægning af beredskabet. 

 

Region Nordjylland henleder opmærksomheden på, at Sundhedsstyrelsen har igangsat en proces for revi-

dering af Sundhedsstyrelsens vejledning til regioner og kommuner vedrørende planlægning af sundhedsbe-

redskab. I revideringsprocessen er regioner og kommuner inddraget og Region Nordjylland ser frem til at 

indgå i dette samarbejde og bidrage med relevante inputs. 

 

I relation til planlægningsgrundlaget fremhæver Rigsrevisionen, at Region Nordjylland delvist har taget 

højde for håndtering af pandemi. 

 

Region Nordjyllands Pandemiplan udgjorde et grundlag for en agil omstilling og organisering af hele regio-

nens sundhedsberedskab under den indledende fase af COVID-19 pandemien. Region Nordjylland noterer 

sig Rigsrevisionens anerkendelse. 

 

Region Nordjylland har medio 2022 indledt en proces for revidering af eksisterende Pandemiplan, således 

relevante erfaringer fra COVID-19 pandemien indarbejdes i kommende Pandemiplan for Region Nordjyl-

land. Processen vil tage afsæt i Sundhedsstyrelsens ny vejledning til regioner og kommuner vedrørende 

planlægning af sundhedsberedskabet. Rigsrevisionen påpeger desuden i beretningen, at plangrundlaget for 

pandemi skal indeholde overvejelser om forsyningssikkerhed, bemanding samt intensivkapacitet, hvilket Re-

gion Nordjylland tager til efterretning. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Mads Duedahl 

Regionsrådsformand 
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