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Emne: Besvarelse på anmodning om aktindsigt 
  
Kære Rasmus Just 
  
Region Syddanmark har den 18. marts 2020 modtaget din anmodning om aktindsigt i ”det materiale, som 
regionen har beskrevet over for Sundhedsstyrelsen i forhold til regionens håndtering af coronaepidemien. 
Det drejer sig konkret om regionens vurdering af kapacitet i forhold til sengepladser, intensivpladser, 
respiratorer og andet udstyr. Jeg anmoder samtidig om evt. svar fra Sundhedsstyrelsen.”. 
  
Efter en konkret vurdering meddeler Region Syddanmark dig hermed afslag på din anmodning om 
aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 33, nr. 5.  
  
Afslaget er begrundet i, at Region Syddanmark konkret har skønnet, at der ved besvarelse på din 
anmodning er en nærliggende fare for, at offentlige interesser vil lide skade af stor betydning. Dette skyldes 
den helt ekstraordinære situation Danmark og dermed også Region Syddanmark i øjeblikket befinder sig i.  
  
De centrale myndigheder, herunder i særdeleshed af Statsministeren, Sundhedsministeren og 
Sundhedsstyrelsens direktør gennemfører jævnlige pressekonferencer for at informere befolkningen om 
udbruddet af covid-19 og de forholdsregler, der bliver taget i den forbindelse. Såfremt Region Syddanmark 
giver aktindsigt i de nærmere beredskaber mv. kan det medvirke til at skabe vildledning i befolkningen. 
Dette vil have en væsentlig negativ effekt på beredskabet på sygehusene i Region Syddanmark, herunder 
muligheden for at give den livsnødvendige behandling til de borgere, der har aller mest brug for det. På den 
baggrund er det Region Syddanmarks vurdering, at regionens muligheder for at kunne hjælpe de borgere, 
der er kritisk syge enten af COVID-19 eller af andre årsager, bliver væsentlig forringet, såfremt der konkret 
meddeles aktindsigt i de ønskede oplysninger. 
  
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om beredskaber i forhold til COVID-19 henviser Region 
Syddanmark dig til at kontakte Statsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet eller Sundhedsstyrelsen. 
  
Meroffentlighed 
Region Syddanmark har overvejet, om de undtagne dokumenter burde udleveres til dig efter princippet om 
meroffentlighed i offentlighedslovens § 14, stk.1. Region Syddanmark har i den forbindelse foretaget en 
afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger til grund for bestemmelserne i offentlighedslovens § 33, 
nr. 5, og på den anden side den berettigede interesse, du må antages at have i, at anmodningen om 
aktindsigt imødekommes. Region Syddanmark har på den baggrund ikke fundet grundlag for at udlevere de 
undtagne dokumenter. 
  
Klagevejledning 
Klage over denne afgørelse kan ikke ske til overordnede myndigheder. Sagen vil kunne indbringes for 
Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har dog ikke pligt til at behandle klagen. 
Såfremt du ønsker afgørelsen indbragt for Ankestyrelsen bedes henvendelse ske til Region Syddanmark, 
Damhaven 12, 7100 Vejle. Regionen har herefter pligt til at videresende sagen senest inden for 7 hverdage, 
såfremt klagen ikke kan imødekommes. 
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