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Anmodning om besvarelse af spørgsmål vedr. karkirurgien i Region 
Midtjylland og eventuelle bemærkninger til referat af møde den 18. 
maj 2022

Styrelsen for Patientsikkerhed modtog den 16. maj 2022 Region Midtjyllands 
redegørelse for sagen vedrørende karkirurgien. Styrelsen for Patientsikkerhed 
har desuden modtaget Region Midtjyllands redegørelse om sagen til Sundheds-
styrelsen.

På baggrund af Analyse af karkirurgien i Region Midtjylland, April 2022, sags-
fremstilling til møde i Hospitalsudvalget den 9. maj, ovennævnte redegørelser 
og møde mellem regionen og styrelsen den 18. maj 2022 vil Styrelsen for Pa-
tientsikkerhed anmode regionen om at besvare følgende spørgsmål skriftligt:

1. Hvordan arbejdes med identifikation af de patienter, som har fået foretaget 
benamputation, men som måske kunne have undgået dette – og som der-
med har krav på klage- og erstatningsvejledning? Styrelsen for Patientsik-
kerhed skal endvidere bede regionen om en tidsplan herfor.

2. Hvordan sikres det, at patienter, der aktuelt er i behandling, bliver diagno-
sticeret og visiteret til korrekt og rettidig behandling, herunder hvorvidt der 
er tilstrækkelig faglighed til at konstatere behovet for forebyggende be-
handling tidligt nok? Hvordan sikres det, at patienter med et behandlingsbe-
hov, som ikke kan behandles rettidigt i regionen, får rettidig behandling?

3. Hvilke yderligere analyser foretages og tidshorisonten herfor?

Besvarelse af spørgsmålene bedes sendt til os hurtigst muligt og senest den 1. 
juni 2022.

Styrelsen for Patientsikkerhed fremsender samtidig udkast til referat af møde 
den 18. maj vedrørende sagen. Bemærkninger til referatet bedes sendt til os se-
nest den 25. maj 2022.

Oplysningerne kan sendes som sikker post på trnord@stps.dk eller digitalt på 
CVR nr. 37105562.



Side 2

I er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål til anmodningen. Kontak-
toplysninger fremgår af brevet.

Med venlig hilsen

Charlotte Hjort
Enhedschef
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