
 

 

 
 
 
 
 
 

FOAs høringssvar vedr. den nye journalføringsbekendtgørelse 
  
FOA vil gerne takke for muligheden for at afgive høringssvar til den nye journalføringsbekendtgørelse.  
 
Ydermere vil FOA gerne rose Styrelsen for Patientsikkerhed for at stå i spidsen for en gennemsigtig og 
inddragende proces i forbindelse med udarbejdelsen af den nye journalføringsbekendtgørelse. FOA ser 
frem til det videre arbejde med de sektorspecifikke vejledninger. 
 
Den nye journalføringsbekendtgørelse indeholder flere gode elementer: 

 
1) Tydelig inklusion af ikke-autoriserede sundhedspersoner. I FOA er vi glade for, at det nu er skrevet 

ind i § 1, at bekendtgørelsen ikke blot omfatter autoriserede sundhedspersoner, men også dem, 
der handler på disses ansvar. Ikke-autoriserede sundhedspersoner har pligt til at føre journal, når 
de arbejder på delegation, og derfor skal de også tænkes med i forhold til journalføringen. Bl.a. skal 
de sikres adgang til systemerne, jf. punkt 4 nedenfor.  

 
2) Journalen som et arbejdsredskab. Det er meget positivt, at § 3 så tydeligt fastlægger, at journalen 

først og fremmest er et arbejdsredskab for de involverede sundhedspersoner, som skal være med 
til at sikre god og sikker patientbehandling. 

 
3) Anden identifikation end navn i journalen. Med den nye journalføringsbekendtgørelse bliver der 

mulighed for, at medarbejderne i stedet for at skrive navn, kan anvende ”anden entydig 
identifikation”.   

 
Særligt i psykiatrien har man i de seneste år oplevet en tendens til, at patienter med mindre gode 
hensigter kan finde medarbejdernes fulde navn via journalsystemet. Dette problem er blevet 
større, fordi det med den elektroniske adgang til systemet er blevet nemmere at slå 
medarbejdernes navne op. Det har ført til episoder, hvor ansatte har modtaget ubehagelige 
beskeder, trusler og uventede besøg på hjemmeadressen. Et meget synligt eksempel på den 
chikane, som medarbejdere i psykiatrien er udsat for, er facebookgruppen ”Død over psykiatrien”, 
hvor medarbejdere har oplevet at blive hængt ud ved navn.  
 
Muligheden for at anvende ”anden entydig identifikation” kan således medvirke til at sikre 
medarbejdernes personlige sikkerhed. 
 
I FOA ser vi derfor også med bekymring på, at lovforslaget vedr. tilføjelse om logoplysninger til 
bekendtgørelsen om information og samtykke risikerer at udhule dette punkt i den nye 
journalføringsbekendtgørelse, fordi der her bliver et krav om, at det fulde navn skal anføres.  

 
4) Tydeliggørelse af det organisatoriske ansvar: FOA vil gerne rose, at det organisatoriske ansvar er 

skrevet så tydeligt frem i den nye journalføringsbekendtgørelse. Dette gælder både i § 28 og § 29 
samt § 5 stk. 3. FOA ser frem til, at ledelsens/driftsherrens ansvar uddybes i de kommende 
sektorspecifikke vejledninger, herunder: 

• At medarbejderne sikres adgang til de relevante systemer. Dette gælder også for ikke-

autoriserede medarbejdere. 

• Der skal være tilstrækkeligt tid til at føre journal. 



 

 

• Teknologien til at føre journal skal være i orden. Det gælder både i forhold til software 

(journalføringssystemerne) og hardware. Fx oplever flere af FOAs medlemmer, at de får 

udleveret dårlige og langsomme computere til at føre journal på. 

• Oplæring skal prioriteres, også når der kommer nye funktioner i journalføringssystemet. Fx 

oplever mange, at det kun er sygeplejerskerne, der oplæres – nogle gange også social- og 

sundhedsassistenterne, men ofte ikke social- og sundhedshjælperne eller de ufaglærte 

medarbejdere. Det fører til, at man står med en medarbejdergruppe, som ikke journalfører på 

samme måde, hvilket i sagens natur skaber øget risiko for fejl. 

 
Ydermere vil FOA opfordre til, at der i vejledningen for plejepersonalet kommer et fokus på det 
ledelsesmæssige ansvar på bostederne.  

 
5) Undtagelser for pligten til at føre journal. Det er positivt, at der med § 8 indføres undtagelser til 

journalføringspligten ved visse tilfælde af førstehjælp. Dette er vigtigt for alle de 
sundhedspersoner, der arbejder som frivillig.  
 
FOA har dog forsøgt at få svar på, om ordlyden i § 8 fungerer i forhold til ikke-autoriserede grupper, 
da det kun er specificeret til at gælde for autoriserede sundhedspersoner. Et eksempel kunne være 
en social- og sundhedshjælper, som arbejder frivilligt på en festival, og bl.a. i samarbejde med 
læger udfører førstehjælp. Det er vigtigt, at vi sikrer os, at ordlyden i § 8 ikke kan give problemer for 
ikke-autoriserede sundhedspersoner. 

 
 
FOA ser frem til at få svar på de ovenstående spørgsmål og bekymringer og ser desuden frem til 
samarbejdet om de sektorspecifikke vejledninger. 
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