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EKSTERN UNDERSØGELSE AF KARKIRURGIEN I REGION MIDTJYLLAND 

 

Pluss gennemfører en ekstern undersøgelse af karkirurgien i Region Midtjylland. Det er forretningsudvalget 
i Region Midtjylland, der har besluttet, at Pluss Leadership skal forestå den eksterne undersøgelse.  
 

Sådan kan du bidrage til undersøgelsen 

Pluss kommer selv til at tage initiativ til at gennemføre interviews med og indhente information fra en 
række tidligere og nuværende ansatte i Region Midtjylland. Derudover inviterer Pluss alle, der måtte mene 
at ligge inde med relevant information og viden, til at bidrage til undersøgelsen.  Du kan bidrage både 
skriftligt og mundtligt til undersøgelsen.  
 
Skriftligt bidrag til undersøgelsen  
Du kan bidrage skriftlig til undersøgelsen ved at sende en mail og materiale til følgende e-mailadresse: sik-
kermail@sikkermail.pluss.dk. Modtager Pluss mails eller materiale ad andre e-mailadresser vedr. undersø-
gelsen, vil disse blive slettet.   
 
Pluss beder om, at du ved skriftlige henvendelser oplyser 1) Om Pluss må kontakte dig, og 2) Navn og kon-
taktoplysninger, såfremt Pluss må vende tilbage til dig for en eventuel uddybning og/eller yderligere doku-
mentation.  
 
Før tilsendt, skriftligt materiale vil indgå i undersøgelsens dokumentationsgrundlag, vil Pluss vurdere, hvor-
vidt det er inden for rammen af undersøgelsens genstandsfelt, ligesom gyldigheden af information og ma-
teriale vil blive testet.   
 

Pluss gennemfører IKKE en analyse af specifikke amputationssager og behandlingsforløb 
Derfor frabedes også fremsendelse af patientjournaler og lignende personlige dokumenter. Modtager 
Pluss sådanne eller lignende dokumenter, vil de omgående blive slettet.  
 
Har du spørgsmål til Region Midtjyllands analysearbejde knyttet til amputationssager og behandlingsfor-
løb, kan du finde mere information her: https://www.rm.dk/om-os/aktuelt/karkirurgi/ 

 
Mundtligt bidrag til undersøgelsen  
Det er også muligt at komme til at bidrage mundtligt til undersøgelsen gennem et interview. Såfremt du 
ønsker at deltage i et interview, kan du:  
 

• Sende en mail til: sikkermail@sikkermail.pluss.dk 

• Kontakte chefkonsulent, Morten Svendsen, på telefon: +45 31 37 06 85 
 
Pluss beder dig om at oplyse navn og kontaktoplysninger ved mundtlige henvendelser, så der er mulighed 
for at vende tilbage til dig.   
 
Forud for et egentligt interview, gennemfører Pluss et kort for-interview med dig for at vurdere, hvorvidt 
den information og viden, du måtte ligge inde med, er inden for rammen af undersøgelsens genstandsfelt.  
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Alle interviews, der indgår i undersøgelsens dokumentationsgrundlag, optages. Såfremt Pluss vurderer, at 
der er grundlag for et interview, vil du derfor skulle underskrive en samtykkeerklæring forud for inter-
viewet, der beskriver Pluss behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder forbundet hermed.  
 

Pluss behandling af dine materialer, informationer og data 

Materiale og data opbevares hos Pluss. Alle personoplysninger vil blive behandlet fortroligt. Pluss sikrer i 
overensstemmelse med karakteren af de personhenførbare oplysninger, at de nødvendige sikkerhedsforan-
staltninger er til stede.   
  
Personoplysninger, optagelser eller modtaget dokumentation videregives ikke til andre. Der er ikke adgang 
til aktindsigt og sagsindsigt i oplysningerne.  
  
Personoplysningerne vil kun blive anvendt til formålet i undersøgelsens kommissorium. Der vil ikke blive 
anvendt navne i undersøgelsens rapport, ligesom direkte citater heller ikke vil indgå. Men det kan være 
nødvendigt at anvende titler og gruppebetegnelser (fx overlægerne, lægerne).  
  
Pluss vil opbevare dine personoplysninger til afslutningen af den eksterne undersøgelse. Senest seks måne-
der efter afslutningen slettes alle personhenførbare oplysninger om dig.  
 


