
 

 

 

 

 

 

 
 

Høringssvar vedrørende journalføring (autorisationsloven og bekendt-
gørelse) 
 
Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for via Danske Patienter at komme med be-
mærkninger til følgende høringer:  
 

 Høring over udkast til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og 
om sundhedsfaglig virksomhed, sundhedsloven, tatoveringsloven, lov om lægemidler og 
forskellige andre love 
 

 Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners 
patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) 

 
Kræftens Bekæmpelses bemærkninger i det følgende drejer sig alene om den del af høringerne, 
der vedrører journalføring (ændring af autorisationsloven og ny bekendtgørelse om patientjour-
naler).  
 
Udkastene er lavet på baggrund af konkrete forslag fra en arbejdsgruppe forankret i Sundheds- 
og Ældreministeriet. Målet for arbejdsgruppen var en modernisering og afbureaukratisering af 
reglerne om journalføring. Arbejdsgruppen bestod ud over Sundheds- og Ældreministeriet bl.a. 
af Yngre Læger, PLO, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Danske Regioner, KL, Danske Patien-
ter, Ældresagen, FOA og Styrelsen for Patientsikkerhed.  
 
Kræftens Bekæmpelse har deltaget i denne arbejdsgruppe som repræsentant for Danske Pati-
enter.  
 
De foreslåede ændringer i bekendtgørelsen og autorisationsloven udspringer af, at man så vidt 
muligt vil imødekomme arbejdsgruppens råd. Overordnet ser det ganske fornuftigt ud, og der 
er lagt op til gode og meningsfulde forbedringer på området i tråd med arbejdsgruppens anbe-
falinger.  
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Side 2 

Kræftens Bekæmpelse har dog følgende kommentarer til høringsmaterialet:  
 

Formålene med journalføring 

Kræftens Bekæmpelse er enig med Danske Patienter i, at det bør skrives ind i autorisationsloven, 
at reglerne for journalføring har flere formål.  
 
Foruden at patientjournalen først og fremmest har en funktion som et arbejdsredskab for sund-
hedspersonalet, så skal patientjournalen samtidig helt grundlæggende sikre, at patienten og 
eventuelt pårørende har adgang til information om behandlingen og derigennem også under-
støtte patientens mulighed for inddragelse og varetagelse af dennes interesser. Derudover er 
journalen også vigtig i andre sammenhænge, f.eks. i klage-, tilsyns- og erstatningssager.  
 

Driftsherrens ansvar for journalføring 

Kræftens Bekæmpelse ser i øvrigt positivt på de ændringer til autorisationsloven, der foreslås i 
høringsmaterialet, herunder at der skal være en klar lovmæssig ramme for driftsherrens ansvar 
for journalføring. 
 
Som det er i dag, er der ingen nærmere lovregler om driftsherrens ansvar for, at sundhedsperso-
nalet i praksis har mulighed for at overholde deres journalføringspligt. Det er heller ikke nærmere 
reguleret, at driftsherren har ansvar for, at journalføringen kan foretages sådan, at patientjour-
nalen er overskuelig og anvendelig i patientbehandlingen. Det er derfor vigtigt med en lovæn-
dring på dette område. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget vurderes dette blandt andet at 
ville gavne patienterne og forbedre patientsikkerheden, hvilket Kræftens Bekæmpelse er helt 
enig i. 
 
Kræftens Bekæmpelse mener dog, at det tillige bør fremgå af lovgivningen, at driftsherrer skal 
sikre rammer for, at journalføringen kan ske i forbindelse med eller snarest muligt efter patient-
kontakten.  
  

Udkast til ny bekendtgørelse 

Kræftens Bekæmpelse ser meget positivt på udkastet til den nye bekendtgørelse om autorise-
rede sundhedspersoners patientjournaler, som afspejler arbejdsgruppens anbefalinger.  
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Pernille Slebsager 
Afdelingschef 
Patientstøtte & Frivillig Indsats 


