
Afgørelse vedrørende din klage over Sundhedsstyrelsens 
delafgørelse om aktindsigt af 23. februar 2021 

Kære Astrid Fischer 

Du har den 10. marts 2021 fastholdt din klage over Sundhedsstyrelsens delafgørelse 
om aktindsigt af 23. februar 2021. Sundhedsstyrelsen har den 17. marts 2021 videre-
sendt din klage til Sundhedsministeriet, jf. offentlighedslovens § 37, stk. 2, 2. pkt.

Sundhedsministeriet skal indledningsvis beklage, at ministeriet først den 4. juni 2021 
kvitterede for modtagelsen af din klage, og at ministeriet ikke løbende har orienteret 
dig om klagesagens forventede afslutning. 

Sundhedsministeriets afgørelse
Sundhedsministeriet har gennemgået de omfattede akter.

Sundhedsministeriet hjemviser sagen til fornyet behandling med henblik på, at Sund-
hedsstyrelsen på ny tager stilling til, om akt nr. 64 og 103 samt dele af akt nr. 11, 65, 
77, 83, 91, 104 og 136-137 kan udleveres.

Sundhedsministeriet hjemviser endvidere sagen til fornyet behandling med henblik på, 
at Sundhedsstyrelsen – via Udenrigsministeriet – rådfører sig med vedkommende EU-
institution for at få afklaret, om bilaget til akt nr. 80 kan udleveres. 

Sundhedsministeriet hjemviser derudover sagen til fornyet behandling med henblik 
på, at Sundhedsstyrelsen på ny tager stilling til, om de undtagne akter på sag nr. 05-
0601-734 indeholder ekstraheringspligtige oplysninger omfattet af offentlighedslo-
vens §§ 28-29. 

Nedenfor kan du læse begrundelsen for denne afgørelse.

Sagens forløb
Dine anmodninger om aktindsigt
Ved e-mail af 5. februar 2021 anmodede du om aktindsigt på følgende måde:

”Anmodning om aktindsigt relateret til udarbejdelsen af ”Anbefalinger til 
brug af hurtigtest”, som blev udsendt 18. december.

Jeg anmoder hermed om aktindsigter efter offentlighedsloven i Sund-
hedsstyrelsens korrespondance, telefonnotater og referater af møder 
med KL, Danske Regioner, andre organisationer samt udbydere af hurtig-
test om anbefalingerne til brug af hurtigtest fra 1. december og frem til 

DR
Astrid Fischer 
Sendt pr. e-mail til: AFH@dr.dk
 

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk 
W sum.dk 

Dato: 21-06-2021
Enhed: AIS-SEKR
Sagsbeh.: DEPCMR
Sagsnr.: 2108825
Dok. nr.: 1777933

mailto:sum@sum.dk
http://sum.dk/


Side 2

udsendelsen af den version, der nu ligger på styrelsens hjemmeside (da-
teret 21. december).”

Sundhedsstyrelsen traf den 17. februar 2021 første delafgørelse vedrørende din an-
modning om aktindsigt. Sundhedsstyrelsen identificerede på baggrund af en søgning i 
styrelsens journalsystem en række akter på sag nr. 05-0601-628 og 05-0601-734, der 
var omfattet af din aktindsigtsanmodning. Sundhedsstyrelsens delafgørelse af 17. fe-
bruar 2021 vedrørte alene sag nr. 05-0601-628. Sundhedsstyrelsen oplyste på den bag-
grund, at styrelsen inden for senest 14 dage ville træffe afgørelse vedrørende den re-
sterende del af din aktindsigtsanmodning, dvs. i forhold til sag nr. 05-0601-734. 

Ved e-mail af 18. februar 2021 anmodede du om aktindsigt i yderligere akter på sag nr. 
05-0601-628 på følgende måde: 

”Anmodning om aktindsigt i yderligere akter fra sagsnummer 05-0601-
0628

Som opfølgning på min tidligere anmodning om aktindsigt, som I besva-
rede i går (jeres sagsnr. 05-0601-1034), vil jeg bede om aktindsigt i yder-
ligere akter på den fremsendte aktliste.

Jeg vil understrege, at jeg ikke ønsker, at dette forsinker den udestående 
besvarelse af min oprindelige anmodning.

De akter på aktliste 05-0601-0628, Som jeg ønsker aktindsigt i er føl-
gende:

Aktnr. 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18 og 19.

Jeg antager, at jeg ikke har fået disse i første omgang, fordi de er fra før 
1. december, som var den skæringsdato, jeg angav i min aktindsigtsan-
modning. Jeg kan dog ikke vide det, da akterne på aktlisten ikke er date-
ret.”

Sundhedsstyrelsens delafgørelse af 23. februar 2021
Sundhedsstyrelsen traf den 23. februar 2021 anden og sidste delafgørelse. Delafgørel-
sen vedrører akt nr. 1-141 (dog ikke akt nr. 69-72 og 79) på sag nr. 05-0601-734. Del-
afgørelsen vedrører endvidere akt nr. 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18 og 19 på sag nr. 05-
0601-628.  

Sundhedsstyrelsen undtog akt nr. 5, 7, 17, 22, 31, 34, 42, 48, 64-65, 74 (delvist), 78, 91 
(delvist), 99, 102 (delvist), 108, 111, 118, 127, 131, 133 og 141 på sag nr. 05-0601-734 
efter offentlighedslovens § 23, stk. 1. Sundhedsstyrelsen anførte som begrundelse her-
for, at de ovenfor omtalte akter er udarbejdet af styrelsen, og at akterne ikke er ud-
vekslet med udenforstående. 

Sundhedsstyrelsen undtog endvidere akt nr. 1, 6, 9, 10 (delvist), 11 (delvist), 12, 20, 23-
24, 28 (delvist), 33, 35, 38-41, 43-45, 47, 49 (delvist), 50-53, 55-56 (delvist), 58 (delvist), 
60-62, 66 (delvist), 67-68, 75-77, 81-82, 83 (delvist), 84-87, 92 (delvist), 93, 95 (delvist), 
96-98, 101, 104 (delvist), 106, 107, 109-110, 112-113, 117, 122, 124-126, 134, 136-137 
og 140 på sag nr. 05-0601-734 efter offentlighedslovens § 24, stk. 1.
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Sundhedsstyrelsen anførte som begrundelse herfor, at retten til aktindsigt ikke omfat-
ter interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem et ministeriums depar-
tement og dets underordnede myndigheder eller mellem forskellige ministerier på et 
tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov 
for embedsværkets rådgivning og bistand, jf. offentlighedslovens § 24, stk. 1. Sund-
hedsstyrelsen anførte konkret, at de ovenfor omtalte akter er udvekslet mellem navn-
lig Sundhedsministeriet, Statens Serum Institut, Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Pa-
tientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen i forbindelse med ministerbetjening vedrørende 
test for COVID-19. 

Sundhedsstyrelsen oplyste samtidig, at der blandt de undtagne akter foreligger en 
række udkast til anbefalinger mv., som i endelig form er offentliggjort på bl.a. styrel-
sens hjemmeside. Sundhedsstyrelsen henviste i den forbindelse til følgende links: 

 https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hurtigtest-kan-bruges-til-epidemi-
kontrol

 https://www.ssi.dk/-/media/arkiv/dk/aktuelt/nyheder/2020/notat-fra-eks-
pertgruppe-om-antigentest-final.pdf?la=da 

 https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/hvornaar-skal-man-testes-og-hvilken-
test-kan-man-bruge 

 https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Antigentest/Sund-
hedsfaglige-anbefalinger-vedr-anvendelse-af-antigen-
test.ashx?la=da&hash=E383182162EAD87316E49B65CEF3E925EBF859C4 

Sundhedsstyrelsen vurderede, at de undtagne akter ikke indeholder miljøoplysninger 
eller oplysninger om sagens faktiske grundlag mv., der skal udleveres i medfør af mil-
jøoplysningsloven eller offentlighedslovens §§ 28 og 29. 

Sundhedsstyrelsen undtog endvidere oplysninger i akt nr. 11 og 65 på sag nr. 05-0601-
734 efter offentlighedslovens § 32, stk. 1. Sundhedsstyrelsen henviste til, at retten til 
aktindsigt efter denne bestemmelse kan begrænses af hensyn til rigets udenrigspoliti-
ske interesser m.v., herunder forholdet til andre lande, i det omfang fortrolighed følger 
af folkeretlige forpligtelser eller lignende. Sundhedsstyrelsen anførte konkret, at der er 
tale om oplysninger, der er modtaget fra EU-Kommissionen med forbehold om fortro-
lighed.

Sundhedsstyrelsen undtog derudover oplysninger i akt nr. 128-130 og 132 på sag nr. 
05-0601-734, der vedrører IT-koder og login-oplysninger til brug for videomøder i sty-
relsen, jf. offentlighedslovens § 33, nr. 5. Sundhedsstyrelsen anførte som begrundelse 
herfor, at undtagelse af disse oplysninger er nødvendigt af hensyn til at sikre, at der 
ikke kan foretages misbrug af styrelsens IT-udstyr.

Sundhedsstyrelsen undtog herudover et bilag til akt nr. 80 på sag nr. 05-0601-734, som 
indeholder et udkast af 11. november 2020 til en rapport fra European Centre for Di-
sease Prevention and Control (ECDC). Sundhedsstyrelsen henviste til, at rapporten er 
offentliggjort i en endelig udgave på ECDC’s hjemmeside via følgende link: 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Options-use-of-rapid-an-
tigen-tests-for-COVID-19_0.pdf. 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hurtigtest-kan-bruges-til-epidemikontrol
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Hurtigtest-kan-bruges-til-epidemikontrol
https://www.ssi.dk/-/media/arkiv/dk/aktuelt/nyheder/2020/notat-fra-ekspertgruppe-om-antigentest-final.pdf?la=da
https://www.ssi.dk/-/media/arkiv/dk/aktuelt/nyheder/2020/notat-fra-ekspertgruppe-om-antigentest-final.pdf?la=da
https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/hvornaar-skal-man-testes-og-hvilken-test-kan-man-bruge
https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/hvornaar-skal-man-testes-og-hvilken-test-kan-man-bruge
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Antigentest/Sundhedsfaglige-anbefalinger-vedr-anvendelse-af-antigentest.ashx?la=da&hash=E383182162EAD87316E49B65CEF3E925EBF859C4
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Antigentest/Sundhedsfaglige-anbefalinger-vedr-anvendelse-af-antigentest.ashx?la=da&hash=E383182162EAD87316E49B65CEF3E925EBF859C4
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Antigentest/Sundhedsfaglige-anbefalinger-vedr-anvendelse-af-antigentest.ashx?la=da&hash=E383182162EAD87316E49B65CEF3E925EBF859C4
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Options-use-of-rapid-antigen-tests-for-COVID-19_0.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Options-use-of-rapid-antigen-tests-for-COVID-19_0.pdf
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Sundhedsstyrelsen oplyste dig om – med henvisning til artikel 5 i forordning nr. 
1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommis-
sionens dokumenter – at du kan rette henvendelse til ECDC, hvis du ønsker aktindsigt 
i det ovenfor omtalte udkast af 11. november 2020.  

Sundhedsstyrelsen overvejede endelig, om der efter reglen om meroffentlighed allige-
vel burde meddeles aktindsigt i de undtagne akter, jf. offentlighedslovens § 14, stk. 1. 
Sundhedsstyrelsen fandt dog ikke grundlag for at udlevere de pågældende akter som 
led i meroffentlighed. 

Din klage af 25. februar 2021 
Du klagede ved e-mail af 25. februar 2021 over Sundhedsstyrelsens delafgørelse om 
aktindsigt af 23. februar 2021. Du har i din klage anført følgende:

”Klage over afgørelse om aktindsigt vedr. sagsnr. 05-0601-1034 + 05-
0601-1075 (jeres reference: sgma)

Jeg har nu gennemgået det udleverede materiale og vil hermed klage 
over afgørelsen af 23. februar på tre punkter.

Klagepunkt 1.
Jeg savner oplysninger om det faktiske grundlag for udformningen af de 
anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen udsender 18. december om brugen 
af hurtigtest. Jeg mener derfor, at der må være ekstraheringspligtige 
oplysninger i materialet. De udsendte anbefalinger adskiller sig på et 
væsentligt punkt fra hele forarbejdet, som bliver belyst i de dokumenter, 
der er givet aktindsigt i, nemlig ved at plejehjemspersonale fra at stå 
øverst på listen, som hurtigtest anbefales til, bliver rykket ned som num-
mer otte, - som nogen, der kan få hurtigtest ’på sigt’.

Ændringen sker efter at Sundhedsstyrelsen den 17. december har været i 
blandt andet telefonisk kontakt med KL.

Da der tilsyneladende ikke foreligger et telefonnotat af den omtalte sam-
tale mellem SST’s vicedirektør Helene Probst og KL-direktør Christian 
Harsløff, må jeg antage, at der i andre dokumenter efter dette tidspunkt 
må være angivet nogle faktiske oplysninger, som Sundhedsstyrelsen har 
lagt til grund for den endelige udformning af anbefalingerne. Altså fakti-
ske oplysninger, som ligger til grund for at afvige fra dét, der ellers ligget 
fast gennem hele forberedelsesprocessen: dét at sætte plejehjemsperso-
nale øverst på listen over anbefalede grupper til hyppig hurtigtest. 

Jeg henviser til vejledningen om offentlighedsloven, hvor der står at rele-
vante oplysninger om sagens faktiske grundlag vil skulle ekstraheres ef-
ter de almindelige regler i §§ 28 og 29, både hvis der er tale om interne 
dokumenter og hvis det er oplysninger, der findes i et dokument omfattet 
af ministerbetjeningsreglen i § 24, stk. 1.

Klagepunkt 2.
Den fremsendte aktliste indeholder ingen form for datering. Det gør det 
meget vanskeligt at overskue sagen, da akterne ikke synes at være jour-
naliseret fortløbende. 
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Jeg vil derfor gerne have udleveret en aktliste med datering af akterne, 
eller i hvert fald bede om datering af følgende konkrete akter (som er 
undtaget for aktindsigt og hvor jeg derfor ikke kan se en datering på selve 
akterne):
Akt 6, Akt 31, 33, 34, 35, akt 38, akt 40, akt 41, 43, 93, 99, 101, 106, 107, 
108, 110, 111, 118, 122, 124, 133, 134 og 143 (akt 143 er ikke angivet 
som undtaget i afgørelsen, men jeg kan ikke se at have modtaget det).

Klagepunkt 3. Det bilag, som er udleveret som bilag til akt 116 er ikke 
det rigtige bilag, idet der – som det nævnes i den tilhørende mail – skulle 
være en tilrettet version, altså en tekst med ændringsforslag fra KL.”

Sundhedsstyrelsen genoptog på baggrund af din klage behandlingen af din aktind-
sigtsanmodning, og Sundhedsstyrelsen behandlede indsigelserne i din klage den 9. 
marts 2021. 

For så vidt angår pkt. 2 og 3 i din klage eftersendte Sundhedsstyrelsen en dateret akt-
liste og den korrekte udgave af bilag til akt nr. 116.

For så vidt angår pkt. 1 i din klage bemærkede Sundhedsstyrelsen, at det fremgår af 
offentlighedslovens § 28, stk. 2, nr. 2 og 3, at ekstraheringspligten ikke gælder, i det 
omfang de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i 
forbindelse med aktindsigten, eller oplysningerne er offentligt tilgængelige. Det 
samme gør sig gældende for oplysninger omfattet af offentlighedslovens § 29, stk. 1, 
jf. bestemmelsens stk. 2. 

Sundhedsstyrelsen oplyste endvidere, at styrelsen i forbindelse med delafgørelserne 
om aktindsigt af 17. februar og 23. februar 2021 har udleveret ekstraheringspligtige 
oplysninger. Sundhedsstyrelsen henviste til, at du har fået udleveret en række forelø-
bige udkast til styrelsens rapport om anbefalinger for brug af antigentest samt styrel-
sens korrespondance med bl.a. KL vedrørende disse udkast. Sundhedsstyrelsen henvi-
ste endvidere til, at den omtalte rapport er offentliggjort i en endelig version på føl-
gende link: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Anbefalinger-for-brug-af-hurtig-
test. Sundhedsstyrelsen fandt derfor, at de oplysninger om sagens faktiske grundlag 
mv., som er relevante for styrelsens rapport om anbefalinger for brug af antigentest, 
fremgår af de akter, der er udleveret til dig samt af den offentliggjorte rapport.
 
Fastholdelse af klagen 
Du oplyste ved e-mail af 10. marts 2021, at du fastholder din klage af 25. februar 2021 
for så vidt angår klagepunkt 1. Du har i den forbindelse anført følgende: 

”[…]

Jeg mener ikke, at sagens faktiske grundlag er belyst i de foreløbige ud-
kast, som er fremsendt i den tidligere besvarelse af min aktindsigtsan-
modning, - sådan som I henviser til i klageafgørelsen. Tværtimod.

Sagen, som min aktindsigt angår, er at der mellem den 17. og 18. decem-
ber sker en ændring af dét, som ellers angives som den endelige anbefa-
ling for anvendelse af lyntest, klar til udgivelse. Herved bliver den plan-
lagte anbefaling – der går på som det første at prioritere 2x ugentlige 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Anbefalinger-for-brug-af-hurtigtest
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Anbefalinger-for-brug-af-hurtigtest
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lyntest af plejehjemspersonale - ændret til at lyntest af plejepersonale er 
noget, man kan indføre ’på sigt’.

Det er det faktiske grundlag for denne ændring, som jeg efterspørger, og 
i det omfang det indgår i de undtagne dokumenter eller andre dokumen-
ter mener jeg, at de oplysninger skal estraheres og udleveres. Det faktisk 
grundlag kan fx have form af en forklaring fra Sundhedsstyrelsen til an-
dre parter af den foretagne ændring eller faktuelt input, der gjorde, at 
ændringen blev foretaget.

Blandt andet fremgår det, at der har været en telefonsamtale mellem 
vicedirektør Helene Probst og KL direktør Christian Harsløff 17. decem-
ber. Der synes ikke at foreligge et telefonnotat. Men hvis KL argumenter 
fra denne samtale, som er indgået i afvejningen af den endelige udform-
ning af anbefalingerne, er nedfældet et andet sted, så mener jeg der er 
tale om et faktuelt grundlag, der skal gives aktindsigt i. Det samme gæl-
der, hvis der fra andre sider er kommet faktuelt input, som har haft be-
tydning for den endelige udformning af anbefalingerne.

Det fremgår af de udleverede akter, at prioriteringsrækkefølgen, hvor 
plejehjemspersonale er prioriteret først, har ligget fast i en uge op til ud-
givelsen af anbefalingerne, og herefter pludseligt ændres. Der må fore-
ligge et faktuelt grundlag herfor. Min klage, som jeg fastholder, angår, 
at jeg ikke har fået aktindsigt i dette.”

Ved e-mail af 17. marts 2021 videresendte Sundhedsstyrelsen derfor din klage, styrel-
sens afgørelse vedrørende din klage af 9. marts 2021 samt styrelsens delafgørelser om 
aktindsigt til Sundhedsministeriet. Sundhedsstyrelsen eftersendte ved e-mails af 4. og 
9. juni 2021 de omfattede akter til Sundhedsministeriet.

Klagens genstand
Sundhedsministeriet skal på baggrund af din klage tage stilling til, om Sundhedsstyrel-
sen med rette har meddelt dig afslag på aktindsigt i en række akter på sag nr. 05-0601-
734.

Offentlighedsloven
Din anmodning om aktindsigt er behandlet efter reglerne i offentlighedsloven (lovbe-
kendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020).

Det følger af offentlighedslovens § 7, stk. 1, at enhver kan forlange at blive gjort be-
kendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led 
i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.

En række nærmere bestemte dokumenter er dog undtaget fra retten til aktindsigt i 
offentlige myndigheders dokumenter. Det gælder bl.a. traditionelle interne arbejdsdo-
kumenter. Det vil sige dokumenter, som myndigheden ikke har afgivet til udenforstå-
ende (§ 23, stk. 1, nr. 1). Det gælder også såkaldte ministerbetjeningsdokumenter. Det 
er interne dokumenter, der udveksles mellem et ministeriums departement og dets 
underliggende styrelser eller mellem forskellige ministerier, når udvekslingen sker på 
et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov 
for embedsværkets rådgivning og bistand (§ 24, stk. 1, nr. 1 og 2).
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Undtagelse af akter efter offentlighedslovens § 23, stk. 1
Sundhedsministeriet kan oplyse, at akt nr. 5, 7, 17, 22, 31, 34, 42, 48, 78, 99, 108, 111, 
118, 127, 131 og 133 samt dele af akt nr. 65, 74, 91, 102 og 141 og de tilhørende bilag 
på sag nr. 05-0601-734 udgør intern e-mailkorrespondance og interne arbejdsdoku-
menter, der alene er udvekslet mellem medarbejdere i Sundhedsstyrelsen. 

Sundhedsministeriet finder derfor i lighed med Sundhedsstyrelsen, at de ovenfor om-
talte akter kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1.

Sundhedsministeriet er dog ikke enig i, at akt nr. 64, 65 og 91 samt bilaget til akt nr. 42 
i deres helhed kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1. 

Sundhedsministeriet finder konkret, at akt nr. 64 og dele af akt nr. 91 burde være ud-
leveret eller undtaget efter offentlighedslovens § 24, stk. 1, nr. 1, såfremt der er tale 
om ministerbetjeningsdokumenter, idet de omtalte akter indeholder e-mailkorrespon-
dance mellem Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Sundhedsministeriet fin-
der på den baggrund grundlag for at hjemvise denne del af styrelsens afgørelse til for-
nyet behandling. 

Sundhedsministeriet finder endvidere, at dele af akt nr. 65 og det tilhørende bilag som 
udgangspunkt burde være udleveret, idet de omtalte akter er blevet udvekslet med 
udenforstående, herunder Health Security Committee Secretariat. Sundhedsministe-
riet kan imidlertid ikke udelukke, at bilaget til akt 65 kan undtages fra aktindsigt efter 
offentlighedslovens § 32, hvilket uddybes nedenfor. Sundhedsministeriet kan endvi-
dere konstatere, at den pågældende e-mail uden bilag allerede er udleveret til dig i 
form af akt nr. 102, og Sundhedsministeriet hjemviser på den baggrund denne del af 
afgørelsen til fornyet behandling med henblik på udlevering af denne del, hvilket lige-
ledes uddybes nedenfor.

Sundhedsministeriet finder derudover, at bilaget til akt nr. 42 burde være udleveret, 
da bilaget er offentliggjort på Folketingets hjemmeside via følgende link: 
https://www.ft.dk/samling/20201/spoergsmaal/s852/svar/1747247/2336348.pdf. Al-
ternativt burde Sundhedsstyrelsen have anført i delafgørelsen, at bilaget ikke udleve-
res, da det er offentligt tilgængelig via linket, jf. offentlighedslovens § 40, stk. 1, nr. 2. 

Undtagelse af akter efter offentlighedslovens § 24, stk. 1
Sundhedsministeriet kan oplyse, at akt nr. 1, 6, 9, 12, 20, 23-24, 33, 35, 38, 40-41, 43-
45, 47, 50-53, 58, 60-62, 81-82, 86-87, 97, 101, 107, 109-110, 112-113, 117, 124-126 
og 134 samt dele af akt nr. 10, 28, 39, 49, 55-56, 66-68, 75-77, 83-85, 92-93, 95-96, 98, 
104, 106, 136-137 og 140 med tilhørende bilag på sag nr. 05-0601-734 udgør akter, 
som er udvekslet mellem Sundhedsministeriet, Statens Serum Institut, Styrelsen for 
Patientsikkerhed, Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. 

Sundhedsministeriet kan endvidere oplyse, at dele af akt nr. 67-68 med tilhørende bi-
lag udgør akter, som er udvekslet mellem Sundhedsministeriet, Justitsministeriet, Fi-
nansministeriet og Erhvervsministeriet.  

Sundhedsministeriet er enig i, at de ovenfor omtalte akter med tilhørende bilag er ble-
vet udvekslet mellem ministeriets departement og dets underliggende styrelser eller 
mellem forskelige ministerier på et tidspunkt, hvor der var konkret grund til at antage, 
at en minister havde eller ville få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. 
Sundhedsministeriet finder derfor i lighed med Sundhedsstyrelsen, at de ovenfor om-

https://www.ft.dk/samling/20201/spoergsmaal/s852/svar/1747247/2336348.pdf
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talte akter med tilhørende bilag kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 
§ 24, stk. 1, nr. 1 og 2.

Sundhedsministeriet bemærker dog, at akt nr. 122 samt dele af akt nr. 10-11, 28, 39, 
55, 84-85, 93, 95-96, 98 og 106 burde være undtaget efter offentlighedslovens § 23, 
stk. 1, nr. 1, idet en række af de pågældende e-mails heri alene er udvekslet mellem 
medarbejdere i Sundhedsstyrelsen. Dette ændrer dog ikke på afgørelsens resultat, idet 
de ovenfor omtalte akter fortsat kan undtages fra aktindsigt.

Sundhedsministeriet bemærker derudover, at akt nr. 103 ser ud til at være undtaget 
fra aktindsigt, selvom dette ikke fremgår af styrelsens delafgørelse af 23. februar 2021. 

Sundhedsministeriet kan heller ikke se, at dele af akt nr. 11, 83 og 104 er udleveret 
som anført i styrelsens delafgørelse af 23. februar 2021. Sundhedsministeriet finder 
konkret, at dele af de omtalte akter som udgangspunkt burde være udleveret, idet ak-
terne indeholder e-mailkorrespondance med udenforstående, herunder bl.a. Copen-
hagen Medical og en række regioner. 

Sundhedsministeriet er endelig ikke enig i, at akt nr. 77 og 136-137 i deres helhed kan 
undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 24, stk. 1. Sundhedsministeriet fin-
der konkret, at dele af de omtalte akter som udgangspunkt burde være udleveret, idet 
akterne indeholder e-mailkorrespondance med udenforstående, herunder Copenha-
gen Medical, Region Hovedstaden og Danske Regioner. 

Sundhedsministeriet finder på den baggrund grundlag for at hjemvise denne del af sty-
relsens afgørelse til fornyet behandling med henblik på, at styrelsen tager stilling til, 
om akt nr. 103 samt dele af akt nr. 11, 77, 83, 104 og 136-137 kan udleveres.

Undtagelse af bilag til akt nr. 80 på sag nr. 05-0601-734
Sundhedsstyrelsen har undtaget et bilag til akt nr. 80 på sag nr. 05-0601-734. Bilaget 
indeholder et udkast af 11. november 2020 til en rapport fra European Centre for Di-
sease Prevention and Control (ECDC). 

Sundhedsstyrelsen har – med henvisning til artikel 5 i forordning nr. 1049/2001 af 30. 
maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter 
– oplyst dig om, at du kan rette henvendelse til ECDC, hvis du ønsker aktindsigt i udka-
stet af 11. november 2020. Forordningens artikel 5 lyder således: 

”Fremsættes der over for en medlemsstat begæring om aktindsigt i et 
dokument i dens besiddelse, som hidrører fra en institution, rådfører 
medlemsstaten sig, medmindre det er indlysende, at dokumentet skal el-
ler ikke skal udleveres, med den pågældende institution for at træffe en 
afgørelse, som ikke bringer opfyldelsen af denne forordnings målsætning 
i fare. 

Medlemsstaten kan i stedet henvise begæringen til institutionen.”

Af Offentlighedsloven med kommentarer, 2. udgave, 2020, side 698-699, fremgår føl-
gende vedrørende forordningens artikel 5: 

”Endvidere kan [offentlighedslovens § 32, stk. 1] begrunde en begræns-
ning i retten til aktindsigt, hvis de oplysninger eller dokumenter, som dan-
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ske myndigheder er i besiddelse af, er omfattet af interne tavshedsfor-
skrifter i EU. Der kan i den forbindelse bl.a. henvises til forordning nr. 
1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissio-
nens dokumenter, jf. herom Niels Fenger, Forvaltning og fællesskab 
(2004), side 419 f. Selvom forordningen retter sig til EU-institutionerne 
og regulerer spørgsmålet om aktindsigt der, er det i forordningens artikel 
5 fastsat, at såfremt der over for en medlemsstat fremsættes anmodning 
om aktindsigt i et dokument i dens besiddelse, som hidrører fra en EU-
institution, skal medlemsstaten rådføre sig med den pågældende institu-
tion for at træffe en afgørelse, som ikke bringer opfyldelsen af forordnin-
gens målsætning i fare. Denne »rådføringspligt« kan dog efter bestem-
melsen fraviges, hvis det er indlysende, at »dokumentet skal eller ikke 
skal udleveres«.”

Sundhedsministeriet finder ikke, at det er indlysende, om dokumentet skal eller ikke 
skal udleveres, og Sundhedsstyrelsen burde – via Udenrigsministeriet – have rådført 
sig med vedkommende EU-institution med henblik på at få afklaret, om bilaget til akt 
nr. 80 kan udleveres som led i aktindsigt.

Sundhedsministeriet hjemviser på den baggrund denne del af styrelsens afgørelse til 
fornyet behandling med henblik på, at Sundhedsstyrelsen retter henvendelse til Uden-
rigsministeriet vedrørende bilaget til akt nr. 80. 

Ekstrahering
Ved undtagelse af akter efter offentlighedslovens § 23, stk. 1, og § 24, stk. 1, gælder 
der en pligt til at udlevere sagsrelevante oplysninger om sagens faktiske grundlag og 
eksterne faglige vurderinger, jf. offentlighedslovens § 28. I særlige tilfælde skal der 
endvidere udleveres oplysninger om interne faglige vurderinger, jf. offentlighedslo-
vens § 29. Det er den såkaldte ekstraheringspligt. Det gælder dog f.eks. ikke, hvis op-
lysningerne fremgår af andre dokumenter, der udleveres som led i aktindsigt, eller hvis 
oplysningerne er offentligt tilgængelige. 

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens delafgørelse af 23. februar 2021, at styrelsen vur-
derede, at de undtagne akter ikke indeholder oplysninger om sagens faktiske grundlag 
mv., der skal udleveres i medfør offentlighedslovens §§ 28 og 29. 

Det fremgår endvidere af Sundhedsstyrelsens afgørelse vedrørende din klage af 9. 
marts 2021, at styrelsen i forbindelse med delafgørelserne har udleveret ekstrahe-
ringspligtige oplysninger. Sundhedsstyrelsen henviste til, at du har fået udleveret en 
række foreløbige udkast til styrelsens rapport om anbefalinger for brug af antigentest 
samt styrelsens korrespondance med bl.a. KL vedrørende disse udkast. Sundhedssty-
relsen henviste endvidere til, at rapporten er offentliggjort i en endelig version på sty-
relsens hjemmeside via følgende link: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Anbe-
falinger-for-brug-af-hurtigtest.

Sundhedsministeriet forstår ovenstående således, at det ifølge styrelsen alene er de 
foreløbige udkast til rapporten om anbefalinger for brug af antigentest samt korre-
spondancen med bl.a. KL vedrørende disse udkast, der indeholder oplysninger omfat-
tet af offentlighedslovens §§ 28-29. 

Sundhedsministeriet er ikke enig heri, og efter ministeriets vurdering har Sundhedssty-
relsen således ikke foretaget en tilstrækkelig konkret vurdering af, om de øvrige und-

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Anbefalinger-for-brug-af-hurtigtest
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Anbefalinger-for-brug-af-hurtigtest
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tagne akter på sag nr. 05-0601-734 indeholder oplysninger om sagens faktiske grund-
lag mv., der skal udleveres efter offentlighedslovens §§ 28-29. 

Sundhedsministeriet kan derudover konstatere, at Sundhedsstyrelsen ikke har anført i 
delafgørelsen af 23. februar 2021, hvilke akter der ifølge styrelsen indeholder ekstra-
heringspligtige oplysninger omfattet af offentlighedslovens §§ 28-29.  

Sundhedsministeriet bemærker i den forbindelse, at Sundhedsstyrelsen ikke er forplig-
tet til at foretage ekstrahering, hvis oplysningerne fremgår af andre dokumenter, der 
udleveres i forbindelse med aktindsigten, jf. offentlighedslovens § 28, stk. 2, nr. 2. Hvis 
Sundhedsstyrelsen anvender § 28, stk. 2, nr. 2, skal styrelsen dog i afgørelsen anføre, 
hvilke af de undtagne akter der indeholder de udleverede ekstraheringspligtige oplys-
ninger, og at oplysningerne ikke ekstraheres, fordi de fremgår af de udleverede ak-
ter.1

Sundhedsministeriet bemærker endvidere, at Sundhedsstyrelsen ikke er forpligtet til 
at foretage ekstrahering, hvis oplysningerne er offentligt tilgængelige, jf. offentligheds-
lovens § 28, stk. 2, nr. 3. Hvis Sundhedsstyrelsen anvender § 28, stk. 2, nr. 3, skal sty-
relsen dog henvise til den hjemmeside, hvor oplysningerne er offentligt tilgængelige. 
Henvisningen skal være så præcis, at det er muligt at konstatere, hvilke konkrete op-
lysninger styrelsen har undladt at ekstrahere. Det er endvidere et krav, at det af afgø-
relsen fremgår, hvilke af de undtagne akter, der indeholder de offentliggjorte ekstra-
heringspligtige oplysninger.2

På den baggrund finder Sundhedsministeriet, at Sundhedsstyrelsen i delafgørelsen af 
23. februar 2021 burde have anført, hvilke af de undtagne akter der indeholder oplys-
ninger om sagens faktiske grundlag mv. omfattet af offentlighedslovens §§ 28 og 29. 
Sundhedsministeriet finder endvidere, at Sundhedsstyrelsen burde have anført, at op-
lysningerne ikke ekstraheres, fordi de allerede fremgår af de udleverede akter, jf. of-
fentlighedslovens § 28, stk. 2, nr. 2, eller fordi at oplysningerne er offentligt tilgænge-
lige, jf. offentlighedslovens § 28, stk. 2, nr. 3. 

Sundhedsministeriet hjemviser derfor denne del af afgørelsen til fornyet behandling 
med henblik på, at Sundhedsstyrelsen på ny tager stilling til, hvilke af de undtagne ak-
ter på sag nr. 05-0601-734, der indeholder ekstraheringspligtige oplysninger.

Undtagelse af oplysninger efter offentlighedslovens § 32, stk. 1
Sundhedsstyrelsen har undtaget oplysninger i akt nr. 11 og 65 på sag nr. 05-0601-734 
efter offentlighedslovens § 32, stk. 1. Det følger af offentlighedslovens § 32, stk. 1, at 
retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang det følger af EU-retlige eller 
folkeretlige forpligtigelser eller lignende. 

Sundhedsministeriet forstår styrelsens delafgørelse af 23. februar 2021 således, at sty-
relsen har undtaget en ekstern e-mail fra Health Security Committee Secretariat inklu-
siv bilag efter offentlighedslovens § 32, stk. 1. Sundhedsministeriet kan konstatere, at 
den pågældende e-mail eksklusiv bilag allerede er udleveret til dig i akt nr. 102, og 
ministeriet finder på den baggrund ikke, at e-mailen kan undtages fra aktindsigt efter 
offentlighedslovens § 32, stk. 1.

1 Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer, 2. udgave, 2020, s. 612.
2 Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer, 2. udgave, 2020, s. 612-
613 samt FOB 2021-4.
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Sundhedsministeriet er dog enige med Sundhedsstyrelsen i, at bilaget til akt nr. 65 kan 
undtages i henhold til offentlighedslovens § 32, stk. 1, idet der i forbindelse med frem-
sendelsen af dokumentet skriftligt er tilkendegivet, at dokumentet er fortroligt.

Sundhedsministeriet hjemviser på den baggrund denne del af afgørelsen til fornyet be-
handling med henblik på, at Sundhedsstyrelsen udleverer den ovenfor omtalte e-mail 
i akt nr. 11 og 65.

Meroffentlighed
Sundhedsministeriet har ikke fundet grundlag for at efterprøve Sundhedsstyrelsens 
vurdering om meroffentlighed efter offentlighedslovens § 14, stk. 1, idet sagen hjem-
vises til fornyet behandling hos Sundhedsstyrelsen. 

Sundhedsministeriet har dags dato sendt en kopi af denne afgørelse til Sundhedssty-
relsen og Folketingets Ombudsmand.

Med venlig hilsen 

Charlotte Munk Ringbo
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