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• Omfatter enhver autoriseret sundhedsperson,
der som led i udførelsen af sundhedsmæssig 
virksomhed foretager behandling af en patient 
og personer, der handler på disses ansvar

• Ved behandling forstås undersøgelse, 
diagnosticering, sygdomsbehandling, kosmetisk 
behandling, fødselshjælp, genoptræning, 
sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og 
sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient

• Ved en patientjournal forstås notater, som oplyser 
om patientens tilstand, den planlagte og udførte 
behandling m.v. Optegnelser, der i øvrigt indeholder 
oplysninger om rent private forhold og andre 
fortrolige oplysninger om patienten, er også en del af 
patientjournalen, hvis disse oplysninger er af 
betydning for den aktuelle behandling



Patientjournalen 
• Fungerer som arbejdsredskab for de 

involverede sundhedspersoner 
• Skal sikre god og sikker 

patientbehandling gennem 
nødvendige notater

• Kan desuden understøtte patientens 
mulighed for inddragelse i 
behandlingen og varetagelse af egne 
interesser

• For hver patient oprettes én 
patientjournal på hvert 
behandlingssted

• Der kan oprettes en fælles 
patientjournal for hver patient på flere 
behandlingssteder, når 
behandlingsstederne har samme 
ledelse og foretager samme former 
for behandling



• Pligten til at føre patientjournal 
påhviler enhver autoriseret 
sundhedsperson og personer, der 
handler på disses ansvar, jf. 
sundhedsloven § 6, når disse som 
led i udførelsen af 
sundhedsmæssig virksomhed 
foretager behandling af en patient

• Ledelsen på et behandlingssted 
har ansvaret for at sikre, at 
personale, som handler på ansvar 
af en autoriseret sundhedsperson, 
har de fornødne kompetencer og er 
tilstrækkeligt instrueret i at føre 
journal over den udførte 
sundhedsfaglige virksomhed

• Enhver, der har journalføringspligt, jf. §
5, er ansvarlig for indholdet af sine 
notater i patientjournalen



Patientjournalen 
• Der skal føres patientjournal ved 

enhver patientbehandling, uanset hvor 
behandlingen foretages, dog  ikke i de 
tilfælde, hvor en autoriseret 
sundhedsperson som tilfældigt 
tilstedeværende yder førstehjælp

• Pligten til at føre patientjournal gælder 
også, når behandling sker som led i 
forskning

• Førstehjælp som udføres af 
autoriserede sundhedspersoner i 
idrætsklubber, festivaler, 
landsstævner, spejderlejre, sportslige 
begivenheder og lignende, skal ikke 
journalføres, hvis der alene er tale om 
ukompliceret tilstand, eller hvis der er 
tale om foreløbig hjælp, og 
behandlingen overtages af 
præhospitalt personale eller patienten 
henvises til sygehus, vagtlæge, etc. 



Form & Sprog

• En patientjournal bør føres elektronisk, men 
kan også føres på papir

• En patientjournal skal føres på dansk. Faglige 
beskrivelser, herunder anatomiske 
betegnelser, diagnoser m.v. kan anføres med 
de relevante faglige termer

Journalføringen 

• Skal ske i forbindelse med eller snarest muligt 
efter patientkontakten

• Skal fremgå eller kunne fremstilles i 
kronologisk rækkefølge i patientjournalen

• Skal være forståelig for andre autoriserede 
sundhedspersoner og øvrige personer, 
herunder anvendte forkortelser 



Patientjournalen skal:  
• Indeholde de oplysninger, der er 

nødvendige for en god og sikker 
patientbehandling

• Give en overskuelig og samlet 
fremstilling af patientens 
helbredstilstand og behandling, så det 
er let for de behandlende 
sundhedspersoner at sætte sig ind i 
patientens forhold og eventuelt 
planlagte behandling

• Indeholde patientens navn og 
personnummer

• 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)



Vurderingen af, om en oplysning må 
anses for at være nødvendig, foretages 
af den behandlende sundhedsperson og 
skal tage udgangspunkt i den aktuelle 
situation og de oplysninger, som 
sundhedspersonen har på tidspunktet 
for den behandling, der journalføres. 
Oversigt over oplysninger, der kan være 
nødvendige, er angivet i §§ 14-16, og er 
ikke udtømmende



Du har ansvaret for journalføring af dine 
sundhedsfaglige opgaver 



Når du ”sparrer” med en kollega – skal 
det journalføres



Journalfør det der er nødvendigt for en 
god og sikker behandling



Stamoplysninger, tid og sted



Journalfør følgende hvis nødvendigt



Journalføring for Osteopater



Journalføring for Osteopater
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Journalføring for Osteopater



Journalfør så det giver mening for andre



Journalfør i forbindelse med 
behandlingen



Ledelsens ansvar for journalføring



Fejl skal rettes, som tilføjelse/notat



Patienters ret til integritet og 
selvbestemmelse

• Sundhedsloven hviler på det grundlæggende princip om 
patienters ret til integritet og selvbestemmelse
• Respekten for patienters integritet indebærer, at det er, 

så vidt muligt, pt., selv der trækker den grænse og andre 
skal respektere retten til, at den overholdes
• Det er først og fremmest igennem samtykkeregler, at 

pt., udøver retten til selvbestemmelse 
•Mundtligt samtykke skal journalføres 
Sundhedsjura, Kent Kristensen, side 44, 223



Patienters ret til integritet og 
selvbestemmelse

• Ingen behandling må indledes eller fortsættes, uden at 
pt. har givet udtrykkeligt samtykke til behandlingen
• Den information pt. får er det grundlag pt., udøver sin 

ret til selvbestemmelse på
• Pt. har ret til, at få information om sin helbredstilstand, 

behandlingsmuligheder, samt risiko for komplikationer 
og bivirkninger
• Informationspligten gælder om pt., har bedt om den 

eller ej
Sundhedsjura, Kent Kristensen, side 44 



Patienters ret til integritet og 
selvbestemmelse

• Pt. har ret til, at fravælge behandling jf. pt. ret til 
selvbestemmelsen, ifølge sundhedsloven
• Omhyggelig og samvittighedsfuld sundhedsfaglig virksomhed, 

afhænger af den medicinske viden, teknologiske muligheder og 
krav, samt alm. samfundsudvikling. Omhandler også råd og 
vejledning til kollega’er – og gælder også for opgaver, som vi 
ikke mener vi kan løse forsvarligt

Sundhedsjura, Kent Kristensen 



Der skal foreligge et samtykke



To undtagelser fra krav om journalføring



Nedbrud af det elektroniske journalsystem!

Du har ikke adgang til den elektroniske 
patientjournal, og kan ikke tilgå oplysninger om 
undersøgelse og behandlingsforløbet !!

Hvad gør du? 



Afstå fra behandling, hvis du ikke 
vurderer det er forsvarligt! 

• Osteopater skal ligesom andre autoriserede sundhedspersoner 
handle med omhu og samvittighedsfuldhed
• Hvis du vurderer, at de svar/oplysninger, som patienten kommer 

med ikke er tilstrækkelige og det dermed ikke er forsvarligt at 
påbegynde undersøgelse/behandling, skal du afstå fra at 
behandle patienten 
• Finder du det derimod forsvarligt, så skal du ikke afstå fra 

behandling trods nedbrud af et elektronisk journalsystem 



Patientjournalen er kommunikation!

• Journalen er dokumentation for den 
sundhedsfaglige undersøgelse og behandling som 
pt., har modtaget
•Har betydning for patientsikkerheden
• Informationsgrundlag for pt., og myndighederne 
• Skal opbevares og gemmes korrekt 
• Der skal fremgå hvilke mundtlige og skriftlige 

instrukser pt., har fået



Patientjournalen er kommunikation!

• Du skal journalføre der der kræves for en god og 
sikker behandling
• Du afgør, hvilke informationer der er nødvendige 
• Journalen skal afspejle det faktiske forløb, og 

dokumentere den behandling som pt., har modtaget
• De samme regler gælder for elektronisk 

journalføring og når den føres på papir
• Pt., kan ikke kræve bestemte oplysninger slettet 

eller tilført i journalen



Tak for 
jeres tid

Kontakt
Hanna Tómasdóttir
Formand for Danske Osteopater
info@danskeosteopater.dk


