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Til kommunale ledere inden for sundheds- og socialområdet 

Ny bekendtgørelse og nye vejledninger om journalføring 

præciserer ledelsens ansvar 

 

Den 1. juli 2021 trådte den nye bekendtgørelse om journalføring i kraft. Samtidig 

kom vejledningerne til bekendtgørelsen. Som noget nyt er ledelsens ansvar præci-

seret i bekendtgørelsen og vejledningerne.  

 

På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside kan den enkelte faggruppe finde sin 

indgang til relevant information om journalføring. Her er der også en særlig ind-

gang til dig som leder. 

 

Gå ind her www.stps.dk/journalfoering og klik på boksen ”Ledelse”.  

 

 

Ledelsen skal sætte rammerne for journalføring 

Alle sundhedspersoner har pligt til at føre journal over de sundhedsfaglige opgaver, 

de udfører, men det er den daglige ledelse, der har ansvaret for, at der kan føres 

journal over behandlinger, der udføres på behandlingsstedet.  

 

 

Som leder skal du være særligt opmærksom på dit ansvar for journalføring, 

fx at: 

 

 ansatte skal have adgang til journalen. 

 journalsystemet fungerer. 

 der er tid til at føre journal. 

 journalerne opbevares forsvarligt i den lovpligtige opbevaringsperiode. 

 konferencebeslutninger journalføres korrekt. 

 sundhedspersoner kan identificeres ved behov, når der bruges andre 

identifikationsmuligheder end fulde navn. 

 journaler skal kunne videregives. 

 der er fastlagt fornødne instrukser for journalføring. 
 

Områderne er uddybet på styrelsens hjemmeside under boksen ”Ledelse”: 

www.stps.dk/journalfoering  
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 Side 2 

Baggrundsinformation 

De nye journalføringsvejledninger er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Styrel-

sen for Patientsikkerhed og sundhedsområdets organisationer for at understøtte, at 

vejledningerne kan bruges i den praktiske virkelighed. 

 

Da en korrekt og brugbar journal kan se meget forskellig ud afhængig af hvilken 

faggruppe, der fører den, er bekendtgørelsen suppleret med specifikke vejledninger 

inden for de største sektorer i sundhedsvæsenet.  

 

De fem vejledninger er målrettet: 

 

 Det sygeplejefaglige område 

 Praktiserende læger og speciallæger 

 Sygehuslæger og præhospitalt personale 

 Tandområdet 

 Specifikke autorisationsgrupper, som har fået én samlet vejledning med 

hver deres afsnit, der beskriver det nødvendige indhold for deres fag-

gruppers journalføring. Den omfatter bandagister, behandlerfarmaceu-

ter, bioanalytikere, ergoterapeuter, fodterapeuter, fysioterapeuter, jorde-

mødre, kiropraktorer, kliniske diætister, optikere, osteopater og radio-

grafer. 

 

Informationsindsats 

I forlængelse af vejledningerne har Styrelsen for Patientsikkerhed iværksat en in-

formationsindsats, der kommer til at løbe fra nu og hen over efteråret. Den kommer 

bl.a. til at bestå af: 

 

 Pixi’er til print 

 Plakat 

 Power Points til undervisning 

 E-læring 

 Webinarer 

 Deltagelse på konferencer 

 E-boks-brev til alle autoriserede sundhedspersoner 
 

Alt informationen og materialet kommer til at ligge på styrelsens hjemmeside. 

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål til vejledningerne, er du velkommen til at kontakte os på 

stps@stps.dk 

 

Venlig hilsen 

Styrelsen for Patientsikkerhed 
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