
 

Styrelsen for Patientsikkerhed 
 

Høring over udkast til ændring af Bekendtgørelse om autorise-
rede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbe-
varing, videregivelse og overdragelse m.v.) 
 
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar til 
udkast til ændring af Bekendtgørelse om autoriserede sundhedsper-
soners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og 
overdragelse m.v.) 
 
Indledningsvist vil vi takke for et godt samarbejde i arbejdsgruppen. 
Vi synes, at resultatet er blevet en klarere bekendtgørelse, der er 
bedre tilpasset de elektroniske patientjournaler.  
 
Entydig identifikation 
Vi er særligt glade for, at det nu kommer til at fremgå af journalfø-
ringsbekendtgørelsen, at det er tilstrækkeligt, at sundhedspersonerne 
er entydigt identificeret i journalen, uden at dette behøver at være 
med fulde navn. Vi håber og tror, at denne væsentlige beskyttelse af 
medarbejderne vil føre til konsekvensændringer på andre relevante 
områder, herunder i udkastet til ”Bekendtgørelse om information og 
samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og ind-
hentning af helbredsoplysninger, samt logning m.v.”, der var i høring i 
begyndelsen af december 2020.  
 
Ledelsesansvaret 
Dansk Sygeplejeråd mener også, at det er meget positivt, at det klart 
fremgår, at ansvaret for journalens struktur, opbygning tilgængelighed 
mv. er hos ledelsen på behandlingsstedet.  
 
Behandlerrelationer udenfor ansættelsesforholdet 
I arbejdsgruppen har Dansk Sygeplejeråd løbende gjort opmærksom 
på, at vi er skeptiske overfor formuleringen i bekendtgørelsens § 8, 
fordi dens rette forståelse forudsætter en del baggrundsviden, som 
man ikke har, hvis man ikke har været en del af arbejdet i arbejds-
gruppen.  
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Vi mener, at det er uhensigtsmæssigt, at § 8 er formuleret som en 
modsætningsslutning, fordi det gør det uklart, om der er tale om en 
udtømmende opremsning.  
 
Vi har fået bekræftet på møderne i arbejdsgruppen under Styrelsen 
for Patientsikkerhed, at der ikke er dokumentationspligt, medmindre 
der er etableret et reelt patient-/behandlerforhold. Dette mener vi bør 
fremgå klart af bekendtgørelsen.  
 
Vi har forstået på styrelsen, at de uddybende bemærkninger til § 8 fo-
reslås at skulle fremgå af de kommende fem sektorspecifikke vejled-
ninger.  
 
Vi mener ikke, at de sektorspecifikke vejledninger er et hensigtsmæs-
sigt sted, da der netop er tale om en problemstilling, der er karakteri-
seret ved ikke at vedrøre sundhedsvæsenets sektorer. Hvis behand-
ling på frivillighedsområdet skal reguleres, skal det ske i en egen be-
kendtgørelse/vejledning og med inddragelse af de aktører, der anven-
der autoriserede sundhedspersoner til frivilligt arbejde.  
 
Fravigelse af vejledninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed 
Dansk Sygeplejeråd mener, at det bør fremgå af bekendtgørelsens § 
15, litra j), at sundhedspersonens overvejelser skal fremgå af journa-
len, hvis Sundhedsstyrelsens eller Styrelsen for Patientsikkerheds kli-
niske vejledninger fraviges.  
 
Aktindsigt og udveksling af oplysninger 
Dansk Sygeplejeråd vurderer, at der er behov for at arbejde videre 
med bekendtgørelsens § 27, fordi den fremstår lidt uklar og mere vidt-
gående, end vi opfatter retstilstanden.  
 
Det er væsentligt, at vi undgår dobbeltdokumentation, og det bør der-
for fremgå klart af § 27, at sundhedspersonerne ikke skal dokumen-
tere oplysninger i journalen, som man kan se af patientens historik, 
inklusive logs, advis’, epikriser mv.   
 
Vi skal sikre en smidig udveksling af oplysninger i behandlingsforlø-
bet, og i praksis sker der omfattende udveksling af oplysninger efter 
sundhedslovens § 41, stk. 2 og således uden patientens samtykke. 
Dette er til gavn for patienten, fordi det sikrer smidig og hurtig udveks-
ling af oplysninger. Det er efter vores vurdering nyt, hvis det fremover 
skal dokumenteres, om der er indhentet oplysninger med eller uden 
samtykke, og sådan læser vi umiddelbart den nye § 27, stk. 3. 
 
Det må derfor være tilstrækkeligt, at det dokumenteres, hvis der ud-
veksles oplysninger imod patientens ønske efter en af værdisprings-
reglerne, eller hvis der videregives oplysninger til andre formål end 
behandling.  
 
På sidste arbejdsgruppemøde blev vi stillet i udsigt, at styrelsen ville 
arbejde med at få det til at fremgå tydeligere, hvornår der er tale om 
”overdragelse af oplysninger” henholdsvis ”videregivelse af 
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oplysninger” indenfor sundhedsområdet. Dette mener vi fortsat, at der 
er behov for.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Grete Christensen 
formand 
 
 
 


