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Styrelsen for Patientsikkerhed 

sjur@stps.dk 

belk@stps.dk, pakj@stps.dk  

 

 

 

Tandlægeforeningen 

Amaliegade 17 

1256 København K 

 

Dato: 7. juni 2021 

 
 

Vedr.: Høring over udkast til vejledning om journalføring for det tandfaglige 

område, sagsnr.: 31-1001-288 

  

Tandlægeforeningen takker for det modtagne udkast til 5 nye vedledninger om journalføring 

og vil specifikt i det efterfølgende afgive bemærkninger til: Vejledning om journalføring for 

det tandfaglige område.  

 

Tandlægeforeningen har, med henvisning til foreningens mærkesag, høj tandlægefaglighed 

– høj odontologisk standard, følgende bemærkninger og ændringsforslag: 

 

 

 

Side 5:  ”Journalføringen kan i de tilfælde undtagelsesvist vente, men skal 

dog ske snarest muligt og inden arbejdstids ophør”.  

  

Kommentar: 

  

Tandlægeforeningen har to gange tidligere kommenteret på denne 

skærpelse, der ikke er defineret i den kommende bekendtgørelse 

og således alene er gældende for tandfaglige sundhedspersoner.  

  

Forslag til ændring: ”Journalføringen kan i de tilfælde undtagelsesvist vente, men skal 

dog ske snarest muligt og inden næste arbejdsdag”. 

  
 

 

Side 8:   ”Patientens navn og personnummer… Modeller kan dog i stedet for 

personnummer påføres entydigt identifikationsnummer”.  

 

Kommentar: 

  

Der tages i dag i større og større grad elektroniske aftryk og derfor 

bør disse elektroniske modeller nævnes konkret, så fremtidig tvivl 

undgås. Kravet må være det samme for elektroniske modeller som 

for gipsmodeller.   

 

Forslag til ændring: ”Patientens navn og personnummer… Modeller, herunder elektroni-

ske modeller, kan dog i stedet for personnummer påføres entydigt 

identifikationsnummer”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagsbeh: om/mbo 

E-mail: om@tdl.dk 

Sagsnr.: hoering20_2021 

https://www.facebook.com/tandlaegeforeningen/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDqemxG6NPmTIUC35GvY6AvYb54TXhnWtVDuluIFPFN3BeeMqhkEAiKLJCMF_MzOAy2zbb7dCiicloq
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Side 10:   ”Hvis der foretages opslag i FMK (fælles medicinkort) ved opta-

gelse af den medicinske anamnese, skal kun nødvendige medicine-

ring angives i journalen”. 

 

Kommentar: 

  

Tandlægeforeningen finder ordvalget misvisende, da den i FMK 

nævnte medicin vil være nødvendig, men ikke nødvendigvis rele-

vant for tandbehandling.  

 

Forslag til ændring: ”Hvis der foretages opslag i FMK (fælles medicinkort) ved opta-

gelse af den medicinske anamnese, skal kun relevante medicine-

ring for den odontologiske behandling angives i journalen”. 

 

 

Side 10:   ”Røntgen- og billedmateriale skal videresendes i originalt format”.  

 

 

Kommentar: 

  

Tandlægeforeningen bemærker, at der på side 7 i høringsudkastet 

står, at det er tilladt at indscanne dokumenter og billeder i elektro-

niske journaler og herefter makulere det originale dokument/bil-

lede. 

 

Det medfører divergerende holdning til ovennævnte krav om at 

blandt andet analoge RTG videresendes i originalt format.  

 

Forslag til ændring: ”Røntgen- og billedmateriale skal videresendes i originalt format 

eller tidligere indscannet format”.  

 

 

Side 12:   ”Der kan fx være tale om en patient, som bestiller tid til et halvår-

ligt forebyggende tandeftersyn. Det indebærer undersøgelsestiltag 

af helt almindelig karakter for en sådan typisk konsultation”. 

 

Kommentar: 

  

Ordet ”konsultation” bør udskiftes, da det anvendes for en konkret 

og anden ydelse i BEK 581 af 25. maj 2018.  

 

Forslag til ændring: Det kan fx erstattes med begrebet ”klinisk undersøgelse” 

 

 

 

Side 19:    ”I den situation, hvor en tandplejer overtager en tandlægepraksis, 

skal vedkommende samtidig overtage patienternes journaler på 

stedet”.  

 

Kommentar: 

  

Journalen tilhører patienten og ikke behandleren. Derfor er formu-

leringen ”overtage patienternes journaler” direkte misvisende. 

 

Forslag til ændring: ”overtage patienternes journaler” udskiftes med ”overtage opbeva-

ringspligten for patienternes journaler”.   

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.retsinformation.dk%2Feli%2Flta%2F2018%2F581&data=04%7C01%7Cjap%40tdl.dk%7C6ccd7ff8f3b34be3fdc808d91eb37eac%7Cf8d751644ed947de97c256bf784c2372%7C0%7C0%7C637574578532821246%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gfK%2Bx2wxzDw7eVO%2BX2yz6q9Lx5umTmWTJ5vKGT9u4ns%3D&reserved=0
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Side 19: ”En tandlæge kan ligeledes overtage en tandplejerpraksis og sam-

tidig overtage patienternes journaler”. 

  

Forslag til ændring: ”overtage patienternes journaler” udskiftes med ”overtage opbeva-

ringspligten for patienternes journaler”.   

 

 

 

Side 20:   ”En patient, der i enkeltstående tilfælde er blevet behandlet af en 

privatpraktiserende autoriseret sundhedsperson, uden at der er 

tale om en fast tilknytning til denne, kan give samtykke til, at pati-

entjournalen overdrages til en anden privatpraktiserende autorise-

ret sundhedsperson inden for samme faggruppe efter patientens 

valg”. 

  

Forslag til ændring: Her skal indsættes ”opbevaringspligten for”.          

 

 

 

 

Tandlægeforeningen stiller sig gerne til rådighed for en dialog, hvor vi kan uddybe vores be-

tragtninger. 

 
 

 

 

 
 
 


