
 

Til Sundheds- og Ældreministeriet 
 

Høring over: Udkast til bekendtgørelse om information og sam-
tykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og ind-
hentning af helbredsoplysninger, samt logning m.v 
 
Dansk Sygeplejeråd takker for muligheden for at afgive høringssvar til 
bekendtgørelsen om information og samtykke i forbindelse med be-
handling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger, 
samt logning m.v. 
 
Det er væsentligt for Dansk Sygeplejeråd, at medarbejdernes sikker-
hed tænkes ind i reglerne om logning, og vi mener, at der er gode 
muligheder for at sikre dette hensyn samtidig med, at man sikrer pati-
enternes ret til at se hvilke behandlingssteder og afdelinger, der har 
foretaget opslag i deres journal og hvornår.  
 
Som Dansk Sygeplejeråd har gjort opmærksom på ved mail af den 7. 
oktober 2020, er vi forundrede og ærgerlige over, at man ikke sikrer 
sammenhæng mellem nærværende bekendtgørelse og journalise-
ringsbekendtgørelsen (der som bekendt også er i høring i øjeblikket), 
således at man også i log-sammenhæng giver mulighed for, at man 
kan anføre ”navn eller anden entydig identifikation” (journaliserings-
bekendtgørelsens § 10, stk. 3) frem for at stille krav om ”fornavn, ef-
ternavn samt autorisationsnummer eller titel”. 
 
Det er vores klare indtryk, at de øvrige aktører på sundhedsområdet, 
herunder de øvrige lønmodtagerorganisationer, arbejdsgiverne og pa-
tientorganisationerne er enige med os i, at der skal være en mulighed 
for at undlade at bruge fulde navn.  
 
Vi henviser til anbefalingerne fra Arbejdsgruppen om journalføring og 
det arbejde, der er pågået i forlængelse af rapporten.  
Det er frustrerende, hvis dette arbejde udhules af regler om ”fornavn, 
efternavn samt autorisationsnummer og titel” i patientloggen.  
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Dansk Sygeplejeråd mener, at § 12, stk. 1, litra 1) bør ændres til 
”Hvem der har foretaget opslag med angivelse af navn eller anden 
entydig identifikation”.  
 
Med venlig hilsen 

 
Grete Christensen 
formand 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


