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Du har i mail af 11. marts 2020 til Region Sjælland søgt om aktindsigt i
det overblik over kapacitet og mulige kapacitetsmangler, som regionen
har indrapporteret til Sundhedsstyrelsen vedr. håndtering af COVID19-udbrud/epidemi. Sengepladser, intensivpladser, respiratorer og udstyr. Du antager at der er andre kapacitetsmangler end de åbenlyse,
som også bedes inkluderet.
Din anmodning om aktindsigt er behandlet efter offentlighedsloven.
Region Sjælland afslår din anmodning om aktindsigt.
Begrundelsen er, at regionens indrapporteringer anses for at være omfattet af offentlighedslovens § 33, nr. 5, hvorefter retten til aktindsigt
kan begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse
efter forholdenes særlige karakter er påkrævet
Region Sjælland har foretaget et konkret skøn i den foreliggende sag.
Regionen har i den forbindelse lagt vægt på, at der i forbindelse med
den nationale og regionale håndtering af COVID-19 udbruddet er tale
om en ekstraordinær situation, hvor væsentlig hensyn og tungtvejende
beskyttelsesinteresser gør sig gældende i forbindelse med, at regionen
kan kommunikere uden offentlighed med Sundhedsstyrelsen. Regionen
vurderer således, at der er en nærliggende far for at de i bestemmelsen
opregnede offentlige interesser kan lidt skade, hvis der meddeles aktindsigt.
Det er endvidere regionens vurdering, at hensynet bag offentlighedslovens § 33, nr. 5 gør sig gældende for samtlige sagens dokumenter, jf. offentlighedslovens § 34.
I forbindelse med behandlingen af din aktindsigtsanmodning har
regionen også vurderet, om der bør meddeles aktindsigt i videre
omfang efter offentlighedslovens § 14. Regione har jf. ovenfor foretaget
en konkret afvejning af på den ene side de beskyttelseshensyn, der er
nævnt i offentlighedslovens § 33, nr. 5 og på den anden side din
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interesse i at anmodningen efterkommes. Regionen har på den baggrund ikke fundet
grundlag for at meddele aktindsigt.
Region Sjælland henviser til de Centrale myndigheder (især Sundhedstyrelsen men også
Statsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet). Der kommer løbende udmeldinger fra
disse ministerier om de forhold, der gør sig gældende, og der afholdes løbende pressemøder
om Covid-19 situationen.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan det ske til Ankestyrelsen. Efter
offentlighedslovens § 38, stk. 1, jf. § 37, stk. 2, skal klagen sendes til Ledelsessekretariatet
(konkret ledelsessekretariatet@regionsjaelland.dk) Hvis regionen fastholder sin afgørelse
videresender regionen klagen med sagens dokumenter til Ankestyrelsen snarest og som
udgangspunkt indenfor syv arbejdsdage fra modtagelsen.
Venlig hilsen
Karen Vibeke Andersen
Chefjurist
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