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Styrelsen for Patientsikkerhed har d. 28. april 2022 modtaget en henven-

delse fra Region Midtjylland incl. et bilag med titlen ”Analyse af karkirur-

gien i Region Midtjylland – april 2022”. Styrelsen har på den baggrund op-

rettet en tilsynssag for at undersøge, om patientsikkerheden er sikret for 

den pågældende patientgruppe. 

Styrelsen har til opgave at undersøge og følge op på mulige farer og risici 

for patientsikkerheden jf. Sundhedsloven § 213. stk. 1, hvoraf det fremgår, 

at vi fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundheds-

faglige virksomhed på sundhedsområdet. Styrelsen for Patientsikkerhed er 

bekendt med, at Region Midtjylland er anmodet om en redegørelse fra 

Sundhedsstyrelsen. Imidlertid er det vigtigt, at vi hurtigt samtidigt får afkla-

ret de tilsynsmæssige aspekter i sagen. 

 

Det fremgår af brev og analyse, at der i en årrække fra 2016-2020 i Region 

Midtjylland er foretaget 30% flere ben-amputationer end i andre dele af Jylland, 

og at der kan være ca. 90 patienter pr. år, som har fået foretaget amputationer, 

der kunne have været undgået ved amputationsforebyggende behandling. Det 

fremgår videre, at der også siden 2007 og frem til 2020 har været væsentligt 

færre amputationsforebyggende behandlinger sammenlignet med resten af Jyl-

land. Konklusionerne baseres på data fra Dansk Kardatabase og på interview 

udført af eksterne eksperter. Det er uvist, om man i forbindelse med undersø-

gelsen har gennemgået konkrete patientjournaler. 

 

Det fremgår desuden af henvendelsen, at Region Midtjylland på kort sigt øger 

den karkirurgiske kapacitet i Region Midtjylland inden for de eksisterende fysi-

ske og personalemæssige ressourcer, bl.a. ved at øge åbningstiden aften og 

weekend. Der vil endvidere blive udarbejdet en plan, som skal sikre, at karki-

rurgien generelt styrkes i Region Midtjylland i forhold til kapacitet, uddannelse 

og rekruttering. Planen fremlægges for regionsrådet i efteråret 2022. 

 



 Side 2 

Den fremadrettede håndtering er alene overordnet beskrevet i regionens hen-

vendelse, og Styrelsen ønsker derfor en nærmere redegørelse for, hvordan regi-

onen vil sikre, at patientgruppen fremover vil modtage korrekt og rettidig am-

putationsforebyggende behandling.   

 

Styrelsen for Patientsikkerhed kan ifølge sundhedsloven § 213a, stk.1, bede 

personer inden for sundhedsområdet om de oplysninger, som er nødvendige 

som led i tilsynet. 

 

Vi skal anmode Region Midtjylland om få tilsendt følgende: 

 

1) Redegørelse for, hvordan Region Midtjylland har sikret, at der ikke er 

yderligere patienter, som ikke rettidigt får tilbud om amputationsfore-

byggende behandling. Der ønskes en detaljeret redegørelse for sikring 

af det faglige niveau, herunder korrekt og rettidig diagnostik, og hvor-

dan der sikres henvisning til andre behandlingssteder i relevant omfang, 

hvis der i en periode ikke kan sikres den fornødne kapacitet. Det ønskes 

også afklaret, om regionen har eller planlægger gennemgang af kon-

krete patientjournaler for den pågældende patientgruppe. Hvis en (evt. 

foreløbig) gennemgang er foretaget, skal vi anmode om resultatet af 

denne. 

 

2) Redegørelse for hvordan der særskilt følges op på aktuelle patienter for 

at sikre, at disse i relevant omfang får tilbud om amputationsforebyg-

gende behandling. Vil der eksempelvis blive foretaget en revurdering af 

disse patienters behandlingsplaner? 

 

3) Beskrivelse af den information, som patienterne måtte have fået i de til-

fælde, hvor regionen ikke har kunnet tilbyde amputationsforebyggende 

operationer. 

 
4) Redegørelse for håndteringen af patienter, som ikke måtte have fået et 

rettidigt tilbud om amputationsforebyggende behandling, herunder 

hvordan regionen sikrer den nærmere identifikation af den relevante pa-

tientgruppe, som skal have vejledning om klage- og erstatningsmulighe-

der samt redegørelse for den konkrete klage-og erstatningsvejledning, 

herunder kopi af et evt. brev til patientgruppen, hvis et sådant er udar-

bejdet eller udsendt. Redegørelsen skal også indeholde en angivelse af, 

for hvilken periode regionen agter at foretage identifikationen, idet det 

bemærkes, at dette ikke fremgår klart af den sagsfremstilling, regionen 

har udarbejdet til brug for mødet den 9. maj i regionens hospitalsud-

valg.  

 



 Side 3 

5) Redegørelse for, hvordan regionen fremadrettet vil kontrollere, at for-

holdene for patientsikkerheden forbedres tilfredsstillende, f.eks. med lø-

bende dataovervågning, audits el. lign.  

 

 

Oplysningerne bedes sendt til os snarest og senest den 16. maj 2022. 

 

Oplysningerne kan sendes som sikker post på trnord@stps.dk, eller digitalt på 

CVR nr. 37105562 

 

Kontakt os hvis I har spørgsmål 

I er velkomne til at kontakte styrelsen, hvis I har spørgsmål til anmodningen. 

Kontaktoplysninger fremgår af brevet. 

 

 
Med venlig hilsen 
 
 
 

Charlotte Hjort 
Enhedschef 


