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Høringssvar vedrørende udkast til vejledninger om journalføring i sundhedsvæsenet
Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for via Danske Patienter at komme med bemærkninger til høringen over udkast til vejledninger om journalføring i sundhedsvæsenet.
Vejledningerne skal uddybe den journaliseringsbekendtgørelse, som er vedtaget og træder i
kraft den 1. juli 2021. Journaliseringsbekendtgørelsen er ændret på baggrund af konkrete anbefalinger fra en arbejdsgruppe forankret i Sundheds- og Ældreministeriet. Målet for arbejdsgruppen var en modernisering og afbureaukratisering af reglerne om journalføring. Arbejdsgruppen
anbefalede blandt andet, at der i højere grad bør tage højde for patientperspektivet.
Kræftens Bekæmpelse har tidligere ved høringssvar af 16. december 2020 og 21. marts 2019
gjort opmærksom på, at der i overensstemmelse med arbejdsgruppens anbefalinger bør være
et større fokus på patientperspektivet, og vi finder anledning til at gentage pointen i forbindelse med aktuelle høring.
Der kan ikke ses bort fra, hvor vigtigt det er som patient at kunne orientere sig i sin egen patientjournal.
Foruden at patientjournalen først og fremmest har en funktion som et arbejdsredskab for
sundhedspersonalet, så skal patientjournalen samtidig helt grundlæggende sikre, at patienten
og eventuelt pårørende har adgang til egne sundhedsdata og derigennem understøtte patientens mulighed for at tage mere aktivt del i egen sundhed. Patientjournalen er patientens primære adgang til information og overblik over eget sygdomsforløb, ud over den mundtlige information.
Det må antages, at de patienter, der har mulighed overblik over egen helbredsmæssige og behandlingsmæssige situation, har bedre forudsætninger for at tage vare på sig selv, og er dermed bedre stillet i forhold til at komme godt igennem et sygdomsforløb. Derudover er journalen også vigtig i andre sammenhænge, f.eks. i klage-, tilsyns- og erstatningssager.

Kræftens Bekæmpelse har gennemgået de fremsendte udkast til vejledninger, og har følgende
bemærkninger:


I vejledningernes indledning er formålet med vejledningerne beskrevet. Det fremgår, at
formålet er at understøtte, at sundhedsfaglig journalføring udføres korrekt og i nødvendigt omfang, så journalen medvirker til, at patienter får et sammenhængende forløb
med sikkerhed og kvalitet i behandlingen.
Kræftens Bekæmpelse mener, det bør tilføjes, at formålet med vejledningerne også er
at understøtte patientens adgang til information om egen behandling samt patientens
mulighed for medbestemmelse og varetagelse af egne interesser.



Kræftens Bekæmpelse er glad for at se, at patientperspektivet er medtaget i vejledningernes afsnit om formålet med journalen. Således fremgår det, at ud over det primære
formål er journalen også et vigtigt informationsgrundlag for patienten, og den giver
samtidig patienten mulighed for inddragelse i egen behandling. Det er også anført, at
journalen kan også have betydning for f.eks. læring, kvalitetssikring, forskning og dokumentation for hændelsesforløb i klage og erstatningssager m.v.



I vejledningernes afsnit om journalens sprog, mener Kræftens Bekæmpelse, at det bør
fremgå, at journalen skal være læsbar, forståelig og brugbar for patienten. Forkortelser
samt indforståede fagtermer bør undgås og latinske ord bør begrænses eller suppleres
med en parentes med en dansk betegnelse.
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