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• Spørgsmål fra jer

• Vores fokus – Journalføring 

Program for i dag



• Autoriserede 
sundhedspersoner

• Personer, der handler på 
en autoriseret 
sundhedspersons ansvar

• Hvis ledelsen beslutter, at 
ikke-autoriseret personale 
kan varetage bestemte 
sundhedsfaglige opgaver

Hvilken målgruppe?



• Begrebet ”tidstro”

• § 10, stk. 2 – i forbindelse med eller snarest muligt 

• Akutte opgaver, tekniske begrænsninger m.v.

Tidspunkt for journalføring



• Én sygeplejefaglig journal pr. patient

• Journalen skal som udgangspunkt føres elektronisk, men må 
gerne føres på papir.

• Både elektronisk journal og bilag på papir

• Hvilke oplysninger der føres elektronisk og i papirform 

• Flere elektroniske systemer – henvise til hinanden 

Kan journalen bestå af flere dele?



• Hvordan skal patienten omtales i sin egen 
journal? 

• Må patienten anonymiseres?

Patientens identitet i journalen



• Oplysninger, som patienten afgiver på eget 
initiativ, eller oplysninger afgivet af øvrige 
personer på patientens vegne, skal fremgå af 
journalen i det omfang, de er nødvendige for 
behandlingen af patienten.

• Det samme gælder for patientrapporterende 
oplysninger

Oplysninger fra patienten selv
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Dette omfatter oplysninger, der 
er behov for i den aktuelle 
behandling af patienten, og 
oplysninger, som ud fra et 
sundhedsfagligt skøn kan bruges 
i en eventuel senere pleje og 
behandling af patienten.

Nødvendige oplysninger



Journalen skal:

• Være systematisk og entydig, 
og samlet i en journal.

• Fungere som det nødvendige 
interne kommunikationsmiddel 
mellem det personale, der 
deltager i behandlingen af 
patienten.

• Skabe kontinuitet. 

Sundhedsfaglig journalføring







• De 12 sygeplejefaglige problemområder er 
grundlaget for den sygeplejefaglige 
journalføring

• Det er præciseret, at sygeplejefagligt 
personale kun skal journalføre de punkter, 
hvor der er observationer, som er 
nødvendige for pleje, behandling, 
opfølgning m.v. 

• Fortsat aktuelle og potentielle risici, der skal 
journalføres.

12 sygeplejefaglige problemområder



• Det informerede samtykke er en del af behandlingen og skal 
fremgå af journalen.

• Informationen skal journalføres i nødvendigt omfang.

• Samtykket skal som udgangspunkt altid fremgå.

• Hvis patienten ikke har samtykkekompetence, skal det fremgå, 
hvem der kan give samtykke på patientens vegne.

Journalføring af det informerede samtykke



Læs mere på vores hjemmeside 

www.stps.dk/journalfoering

Tak for opmærksomheden!
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