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Målgruppe

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter enhver autoriseret sundhedsperson, der 
som led i udførelsen af sundhedsmæssig virksomhed foretager behandling af en 
patient og personer, der handler på disses ansvar. Bekendtgørelsen omfatter dog 
ikke autoriserede psykologer, medmindre andet særligt er fastsat i lovgivningen.



Definition

§§§§ 1. Stk. 2. Ved behandling forstås undersøgelse, diagnosticering, 
sygdomsbehandling, kosmetisk behandling, fødselshjælp, genoptræning, 
sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den 
enkelte patient.



Formål

§§§§ 3. Patientjournalen fungerer som arbejdsredskab for de involverede 
sundhedspersoner og har til formål at sikre god og sikker patientbehandling 
gennem relevante og nødvendige optegnelser. 
Stk. 2. Patientjournalen kan desuden understøtte patientens mulighed for 
inddragelse i behandlingen og varetagelse af egne interesser.

Relevant* 14 gange
Nødvendig* 16 gange



Indhold

§§§§ 12. Stk. 3. Patientjournalen skal for hver patientkontakt indeholde oplysninger 
om, hvem der har haft patientkontakten (navn eller anden entydig identifikation, 
titelbetegnelse og om nødvendigt arbejdssted), og hvornår (dato og om 
nødvendigt klokkeslæt). Når det vurderes at være relevant, skal tidspunktet for 
journalføringen fremgå. 



Faglige og medicinske oplysninger
§§§§ 15. Oversigt over oplysninger ved konkrete patientkontakter, der kan være 
relevante og nødvendige: 
a) Patientens beskrivelse af sin situation og årsagen til kontakten samt eventuelle 
ønsker for behandling.
b) Sygehistorie, nuværende tilstand og aktuel behandling.
c) Indikation for undersøgelse og behandling samt symptomer og observationer. 
d) Diagnose eller sundhedsfagligt skøn om sygdommens art.
e) Behandlingsplan og status for gennemførelse af planen. 
f) Udført behandling og sundhedsfaglig pleje.
g) Indtrådte komplikationer og bivirkninger m.v.
h) Ordination af lægemidler (navn, styrke, mængde, dosering og 
administrationsmåde, hyppighed eller de intervaller, hvormed de skal gives, 
eventuelle tidspunkter og behandlingsvarighed, og hvornår behandlingen skal 
ophøre), samt eventuelt batchnummer, jf. dog § 23 om særlige regler for visse 
biologiske lægemidler.
i) Konkret instruktion eller rådgivning af patienten, herunder telefonisk rådgivning.
j) Overvejelser hvis Sundhedsstyrelsens og Styrelsen for Patientsikkerheds 
vejledninger eller behandlingsstedets interne instrukser fraviges.



Konferencebeslutninger

§§§§ 22. En sundhedsperson, der fremlægger en patientbehandling på en 
konference, er ansvarlig for at sikre, at den fælles konferencebeslutning 
journalføres. Hvis behandlingsstedet har fastsat en lokal retningslinje for 
journalføring af fælles konferencebeslutninger, skal denne følges. 
Stk. 2 Patientjournalen skal i relevant omfang indeholde oplysninger om 
beslutninger truffet på konferencer, herunder hvilke sundhedspersoner, der har 
besluttet undersøgelsesprogram og/eller behandling og eventuelle ordinationer 
samt iværksættelsen heraf.




