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Vedr.: Høring over udkast til ændring af Bekendtgørelse om autoriserede 

sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregi-

velse og overdragelse m.v.), sagsnr.: 30-1110-352 

 

Dato: 2. januar 2021 

Tandlægeforeningen takker for det modtagne udkast til ændring af bekendtgø-

relse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler. Tandlægeforenin-

gen har følgende bemærkninger:  

 

1. § 25: Her skal tilføjes at: Dentale implantater risikoklasse IIb, er undtaget 

kravet om journalført sporbarhed, jf. VEJ. Nr. 9798 af 12. december 2013 - 

så teksten bliver: ”§ 25. Patientjournalen skal indeholde oplysninger om 

implantation af medicinsk udstyr. Det anvendte implantat skal kunne iden-

tificeres entydigt og specifikt ved angivelse af: a) Navn og model. b) Stør-

relse. c) Fabrikantens navn. d) Serienummer eller LOT efterfulgt af batch-

kode. 

Stk. 2. Undtaget herfor er Dentale implantater risikoklasse IIb.” 

 

2. § 26 Stk. 2: Her skal tilføjes: ”eller Tandskadeerstatningen” – så teksten 

bliver: ”Stk. 2. Patientjournalen skal indeholde oplysninger om, hvilken in-

formation der er givet til patienten, hvis der i forbindelse med behandlin-

gen er opstået skader, som må antages at give ret til erstatning. Det skal 

desuden fremgå, hvis der er ydet bistand til patienten med at anmelde en 

skade til Patienterstatningen eller Tandskadeerstatningen.” 

 

3. § 27 Stk. 3: her bør det tilføjes: Det skal, hvis det er relevant journalføres 

i stedet for ”fremgå” – så teksten bliver: ” Stk. 3. Det skal, hvis det er rele-

vant journalføres om opslag i elektroniske systemer til indhentelse af hel-

bredsoplysninger mv. om patienten er foretaget med samtykke eller hvis 

det er sket uden samtykke til berettiget varetagelse af en åbenbar almen 

interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller 

andre.” 
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4. § 28 Stk. 2 pkt. 4: Her bør ordet ”skriftlig” slettes. Det er ikke relevant at 

have en skriftlig procedure på en lille klinik med fx kun en autoriseret 

sundhedsperson - så teksten bliver: ”4) instrukser for journalføring ved 

tekniske nedbrud eller i øvrigt ved manglende adgang til patientjournalen.” 

 

5. § 30: Her bør der indføjes en tekst der muliggør at der kan bruges fælles 

journal på trods af forskellig CVR-nr. på klinikenheder, der fremstår som én 

samlet klinik eller behandlingsenhed. 

 

6. § 33 Stk. 5: Her bør mulighed for at opbevare journaler udover opbeva-

ringspligten også gælder ved mulighed for en klagesag og ikke kun i verse-

rende klagesager – så teksten bliver: ” Stk. 5. Patientjournaler af betyd-

ning for en mulig eller verserende klage-, tilsyns-, eller erstatningssag skal 

opbevares, så længe vedkommende sag verserer efter opbevaringsperio-

dens udløb.” 

 

7. § 35: Det er ikke den enkelte autoriserede sundhedsperson som er ansat 

på klinikken/behandlingsstedet der skal bære ansvaret for opbevaringsplig-

ten. Det skal påhvile dennes autoriserede sundhedsfaglige chef – så tek-

sten bliver: ” § 35. Opbevaringspligten påhviler den pågældende privat-

praktiserende autoriserede sundhedsperson eller dennes autoriserede 

sundhedsfaglige chef, hvis der er tale om et ansættelsesforhold, sygehus 

eller klinik m.v., jf. dog stk. 2. 

 

8. § 38 Stk. 4: bør slettes. Patientjournaler skal kun kunne overføres til auto-

riserede behandlere med samme uddannelse og virksomhedsområde. Pati-

entjournaler hos tandlæger har et indhold, som afspejler tandlægens ud-

dannelse, kapacitet og virksomhedsområde. 

 

 

Overføres patientjournalerne til behandlere uden tilsvarende faglig og behand-

lermæssige uddannelse og forudsætninger, er der en meget stor risiko for at 

behandlinger, fund, diagnoser osv. kan overses eller mistes. 

 

 

 


