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Vedr. høring over forslag om ændring af bekendtgørelse om patientjournaler 

 

 
Ergoterapeutforeningen har modtaget Sundhedsstyrelsens forslag i høring, og 
har i den forbindelse flg. bemærkninger: 
 
Indledningsvis vil vi nævne, at vi finder høringsfristen helt urimelig. At foretage 
høringen alene hen over juli måned betyder, at høringsparterne ikke har nogen 
reel mulighed for at indhente kommentarer fra vores respektive baglande. 
 
Med hensyn til indholdet af bekendtgørelsen finder Ergoterapeutforeningen, at de 
overordnede intentioner om et fælles tværfaglige journalsystem er fine. Dog be-
kymrer vi os for den reelle mulighed for implementering af bekendtgørelsen, så 
længe IT-understøttelsen er så mangelfuld, som det ses i dag. Ergoterapeutfor-
eningen forudsætter, at Sundhedsstyrelsen arbejder med en strategi for, hvordan 
IT i fremtiden vil kunne understøtte en ny fælles tværfaglig journal.  
 
Herudover synes vi, at bekendtgørelsens dækningsområde fremstår noget uklart. 
Vi går ud fra, at bekendtgørelsen omfatter alle autoriserede sundhedspersoner, 
og således dækker eksempelvis både kommuner og sygehuse. Det ser vi gerne 
præciseret. Samtidig ønsker vi det tydeliggjort, at bekendtgørelsen også dækker 
træningscentre – og ikke alene plejehjem, eget hjem, sygehuse og klinikker, som 
er specifikt nævnt i udkastet. 
 
Indholdet i journalen (§ 11) er beskrevet ud fra en sygehuskontekst, hvilket er 
medvirkende til at skabe uklarhed over bekendtgørelsens dækningsområde. Det-
te gælder f.eks. punkt j ”Henvisning til anden sundhedsperson”. I en kommune 
kunne der jo i stedet være tale om henvisning til en f.eks. anden forvaltning. End-
videre savner Ergoterapeutforeningen, at det specifikt nævnes, at journalen skal 
indeholde noget om den ergoterapeutiske intervention. 
 
Ergoterapeutforeningen finder det uklart, hvordan bekendtgørelsen skal spille 
sammen medforvaltningsloven og reglerne om notatpligt, og ser gerne dette be-
skrevet i bekendtgørelsen. 
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Endelig nævnes det i følgebrevet, at den eksisterende vejledning om sygepleje-
faglige optegnelser vil bortfalde. Vil det samme gælde for Sundhedsstyrelsens 
vejledning for ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring)? 
 
 
Med venlig hilsen 
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