
Fra: Mathias Mosskov <m.mosskov@rn.dk> 

Date: man. 23. mar. 2020 kl. 14.33 

Subject: VS: anmodning om aktindsigt 

To: Andreas Lindqvist <anl@ing.dk> 

 

Afslag på aktindsigt 

  
Kære Andreas 

  

Region Nordjylland meddeler dig hermed afslag på din anmodning om aktindsigt i ”det overblik 

over kapacitet og mulige kapacitetsmangler, som I har indrapporteret til Sundhedsstyrelsen vedr. 

håndtering af COVID-19-udbrud/epidemi. Sengepladser, intensivpladser, respiratorer og udstyr. Jeg 

antager at der er andre kapacitetsmangler end de åbenlyse, som også bedes inkluderet.” 

  

Afslaget skyldes, at regionen vurderer, at oplysningerne er undtaget fra aktindsigt jævnfør 

offentlighedslovens § 33, nr. 5 der i denne sammenhæng handler om offentlige interesser, hvor 

hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. 

  

Regionen har overvejet om der er grundlag for at give yderligere aktindsigt jævnfør 

offentlighedsloven § 14 (meroffentlighedsbestemmelsen). Da hensynet til hemmeligholdelse efter 

forholdenes særlige karakter er påkrævet, finder regionen ikke, at der er grundlag for 

meroffentlighed, da dette hensyn også vil gøre sig gældende ved meroffentlighed.  

  

Forholdets særlige karakter gør sig gældende, da det samlede sundhedsvæsen i Danmark er i gang 

med at håndtere en pandemi, der kræver en høj grad af koordinering og krisehåndtering blandt 

myndighederne i landet. Regionen henviser derfor – som det også blev oplyst telefonisk af 

telefonsamtale d. 11. marts – til Sundhedsstyrelsen for så vidt angår indsigt i de af aktindsigten 

anmodede oplysninger.   

  

Regionen tilstræber i denne ekstraordinære situation, som sundhedsvæsenet befinder sig i, at 

praktisere en så høj grad af åbenhed, som det er os muligt. Region Nordjyllands førsteprioritet er 

lige nu at sørge for, at vi er i stand til bedst muligt at tage imod en række alvorligt syge patienter, 

hvoraf en del har og vil få brug for intensivbehandling. Der er en berettiget offentlig interesse i, 

hvordan vi som region håndterer situationen, og vi vil i videst muligt omfang fortælle herom, men 

af hensynet til forholdets særlige karakter, kan vi ikke give aktindsigt i alle oplysninger herom som 

skitseret ovenfor.    

  

Klagevejledning: 

Du kan indbringe sagen for Tilsynet v/Ankestyrelsen. Hvis du ønsker at indbringe sagen for 

Tilsynet, skal du sende din klage til Region Nordjylland – gerne stilet til undertegnede. Regionen 

vurderer herefter indenfor 7 arbejdsdage, om afgørelsen fastholdes. Hvis afgørelsen fastholdes, 

videresendes sagen og dens dokumenter til Tilsynet.  

  

Hvis du måtte have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte undertegnede. 

  

Med venlig hilsen 

mailto:m.mosskov@rn.dk
mailto:anl@ing.dk


Mathias Mosskov 

Pressekonsulent 

m.mosskov@rn.dk 

 

REGION NORDJYLLAND 

Regionssekretariatet 

Niels Bohrs Vej 30 

9220 Aalborg Ø 

www.rn.dk 

 

mailto:m.mosskov@rn.dk
http://www.rn.dk/

