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 Side 1 

Udtalelse fra Regionsrådet i Region Sjælland vedrørende 

Rigsrevisionens beretning om sygehusberedskabet før og 

under 1. smittebølge af COVID-19 
 
Regionsrådet vil indledningsbevis bemærke, at 1. bølge af COVID-19-
pandemien ramte regionerne hårdt og forholdsvis uventet i lyset af de 
nationale risikovurderinger, der forelå på daværende tidspunkt. Ikke 
desto mindre gjorde Region Sjælland og de øvrige regioner en stor 
indsats på alle niveauer for at håndtere situationen bedst muligt. 
Regionsrådet er glad for, at dette bemærkes i Rigsrevisionens beretning 
og anerkendes af statsrevisorerne. 
 
Rigsrevisionens beretning, og statsrevisorernes efterfølgende 
bemærkning, indeholder to hovedkritikpunkter vedrørende regionernes 
beredskab til håndtering af en pandemi. Det ene handler om regionernes 
generelle beredskabsplanlægning i relation til en pandemisk situation, 
herunder planlægning for opskalering af behandlingskapacitet. Det 
andet handler specifikt om planlægning af forsyning af værnemidler i 
tilfælde af en pandemi. Regionsrådet tager kritikken til efterretning. 
 
Statsrevisorerne udtaler stærkest kritik af sidstnævnte forhold 
vedrørende værnemidler. Regionsrådet i Region Sjælland vælger dog at 
anskue begge forhold under ét og konkluderer, at det er den samlede 
pandemiplanlægning i regionerne, herunder i Region Sjælland, som ikke 
har været tilstrækkelig. 
 
Region Sjælland har allerede – som følge af COVID-19-pandemien – 
foretaget en række beredskabsmæssige tiltag med henblik på en mere 
robust håndtering af udbrud af smitsom sygdom. Det udestår dog at 
udarbejde en overordnet og sammenhængende pandemiplanlægning. 
Dette arbejder afventer, at der foreligger et egnet nationalt 
planlægningsgrundlag, som kan være med til at sikre det fornødne 
faglige niveau og den fornødne ensartethed og sammenhæng på tværs af 
landets regioner og kommuner. 
 
Regionernes og kommunernes udarbejdelse af 
sundhedsberedskabsplaner tager udgangspunkt i en vejledning fra 
Sundhedsstyrelsen. Den seneste udgave af vejledningen er fra 2017. 



 

 

 

  
 Side 2 

Region Sjælland er blevet oplyst om, at Sundhedsstyrelsen forventer at udgive en ny vejledning, 
hvor der er taget ved lære af COVID-19-pandemien, i foråret 2023. Region Sjælland vil opfordre 
ministeren til at sikre, at dette arbejde prioriteres og forløber efter tidsplanen. 
 
Når den nye vejledning er udgivet, vil Region Sjælland øjeblikkeligt igangsætte arbejdet med 
udarbejdelsen af en ny sundhedsberedskabsplan med den fornødne pandemiplanlægning. Det 
er endnu ikke afklaret, om pandemiplanlægningen vil tage form af en særskilt plan eller være 
indbygget i den overordnede sundhedsberedskabsplan. 

 

Med venlig hilsen 

 

    
Heino Knudsen   Per Bennetsen  

Regionsrådsformand   Regionsdirektør 


