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Versionshistorik 
 

Dato Ver Redaktør Ændring 

 2.0 STKN Covid-19 tilføjet, liste af afdelinger som ikke viser journalnotater 
opdateret pr 1. oktober 2020, div omformuleringer. 

10-12-2020 2.1 STKN Kommentarer fjernet og rettelser accepteret 

14-01-2021 2.2 STKN Oplysninger om Min Log tilføjet 

22-02-2021 2.3 STKN Rettelser fra Brugergruppen indsat 

01-06-2021 2.4 SDK Div rettelser af link og åbningstider Sundhed.dk markeret med gul 

24-02-2022 2.5 STKN Hvem indberetter journaldata til Sundhedsjournalen 
Opdatering af hvad arbejdes der på at etablere i Sundhedsjournalen  
Hvornår vises data i Sundhedsjournalen og MinSundhed appen 
Opdatering af afdelinger som ikke registrerer Journaldata 
Links opdateret  

 

Hvem kan få adgang til Sundhedsjournalen: 
Spørgsmål Svar 

Hvem har adgang til 
Sundhedsjournalen? 

Klinikere med digital medarbejdersignatur. 
Der skal være en behandlerrelation, ellers er opslaget ulovligt. 

Hvem kan få adgang til 
Sundhedsjournalen uden at 
have knapadgang fra EPJ? 

Forsvaret, hospicer og rehabiliteringscentre (§ 79), privathospitaler, der 
har aftaler med Danske regioner (DUF), og akutberedskabet (PPJ).  
Disse organisationer skal whitelistes (skriv til Fællesregional 
Systemadministrator Helle Hesthaven: hebeh@rn.dk). 
Der arbejdes på at alle whitelistede får en knapadgang og når dette sker 
fjernes adgang via whitelist. 

Kan en kliniker se oplysninger 
på døde patienter? 

Ja, hvis det er muligt at slå patienten op gennem EPJ. 

Hvem kan patienten give 
fuldmagt til? 

www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/faq-borger/e-
journal-foraldre-paaroerende  

Hvilke data kan forældre se for 
deres børn i 
Sundhedsjournalen? 

www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/barns-
data/boerns-data  

 

Hvordan får jeg adgang til Sundhedsjournalen: 
Spørgsmål Svar 

Hvordan kommer klinikere på 
hospitalet til 
Sundhedsjournalen? 

Alle regionale hospitaler har et EPJ-system. Herfra findes en 
knapadgang til Sundhedsjournalen. Du skal have en digital 
medarbejdersignatur for at få adgang.  
Kontakt supporten i din region for hjælp til begge dele. 

Hvordan kommer klinikere fra 
en almen praksis, vagtlæge 

Alle lægepraksissystemer har en knapadgang til Sundhedsjournalen. 
Sådan findes knappen:   

mailto:hebeh@rn.dk
http://www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/faq-borger/e-journal-foraldre-paaroerende
http://www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/faq-borger/e-journal-foraldre-paaroerende
http://www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/barns-data/boerns-data
http://www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/barns-data/boerns-data
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eller speciallægepraksis til 
Sundhedsjournalen? 

www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-
sundhedsfaglig/laegepraksissystemer/sundhedsjournalen-
laegesystemer  

Hvordan kommer klinikere på 
privathospital, hospice m.m. 
til Sundhedsjournalen? 

Klinikere, der ikke har et lægesystem eller EPJ, kan ansøge om 
whitelistning (skriv til Fællesregional Systemadministrator Helle 
Hesthaven: hebeh@rn.dk). 
 
Når du er whitelistet, anvendes linket: 
www.sundhed.dk/sundhedsfaglig  
Kravet for at blive whitelistet er, at det er muligt at verificere en 
behandlerrelation. 

Hvordan kommer whitelistede 
organisationer til 
Sundhedsjournalen? 

• Log på sundhed.dk  

• Vælg fanen Sundhedsfaglig 

• Log ind med digital medarbejdersignatur 

 

Hvem har ikke adgang til Sundhedsjournalen: 
Spørgsmål Svar 

Hvem har ikke adgang til 
Sundhedsjournalen? 

Forsikringsselskaber og kommuner*, herunder misbrugscentre, 
bosteder, fodterapeuter, kiropraktorer, fysioterapeuter, jobcentre, 
tandplejen, PPR og asylcentre. 
*Enkelte kommuner kan som del af et pilotprojekt se og levere data til 
patienters aftaler og stamkort. 

 

Hvilke data vises i Sundhedsjournalen: 
Spørgsmål Svar 

Hvad kan en kliniker se i 
Sundhedsjournalen? 

• Overbliksside  

• Journalnotater og epikriser 

• Laboratoriesvar  

• Billedbeskrivelser  

• Cave 

• Hjemmemålinger  

• FMK  

• Vaccinationer  

• Aftaler  

• Stamkort  

• Planer og indsatser 

• Kontaktoplysninger  

• Faglige links  

• Driftsstatus 

Hvad kan whitelistede 
klinikere, der kommer ind via 

Klinikere, der logger ind via sundhed.dk, kan se journal fra sygehus og 
laboratoriesvar. 

http://www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-sundhedsfaglig/laegepraksissystemer/sundhedsjournalen-laegesystemer
http://www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-sundhedsfaglig/laegepraksissystemer/sundhedsjournalen-laegesystemer
http://www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-sundhedsfaglig/laegepraksissystemer/sundhedsjournalen-laegesystemer
mailto:hebeh@rn.dk
http://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig
http://www.sundhed.dk/
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sundhed.dk, se i 
Sundhedsjournalen? 

Hvor langt tilbage kan 
klinikere forvente at se data?  

Det er individuelt fra sygehus til sygehus, men man kan typisk se data 
fra det tidspunkt, hvor man begyndte at føre elektronisk patientjournal. 

Hvad kan en patient se i 
Sundhedsjournalen? 

www.sundhed.dk/borger/min-side  
 

Hvor langt tilbage kan en 
patient forvente at se data? 

• Region Nordjylland: fra 15.03.2010 

• Region Midtjylland: fra 01.09.2009 

• Region Syddanmark: fra 01.09.2010 

• Region Sjælland: fra 01.12.2010 

• Region Hovedstaden: fra 01.10.2008 
(Dog forskelligt taget i brug fra 2008-2010. Desuden vises 
journalnotater kun tilbage til 2008, mens forløb og diagnoser 
kan ses tilbage til 2000) 

 

Hvem indberetter journaldata til Sundhedsjournalen: 
Spørgsmål Svar 

Hvem indberetter journaldata 
til Sundhedsjournalen 

Alle offentlige hospitaler samt en stadig stigende andel af 
privathospitaler 
 

Hvem indberetter ikke 
journaldata til 
Sundhedsjournalen 

Privatpraktiserende læger indberetter ikke journaldata til 
Sundhedsjournalen 
Speciallæger indberetter endnu ikke journaldata, men forventes at 
begynde indberetning i løbet 2022 

Hvilke privathospitaler 
indberetter journaldata til 
Sundhedsjournalen 

Privathospitaler som indberetter journaldata til Sundhedsjournalen: 
 

Aleris-Hamlet Hospitaler AS 

Amalieklinikken 

CT-klinikken, Skejby 

Cutanea - Aarhus Hudlægecenter 

Nørmark Privathospital 

Printzlau Privathospital AS 

Privathospital Danmark 

Privathospitalet Kollund A/S 

PTU, Rehab, Rødovre 

SANO center 

Skovhus Privathospital 

Søvn Experten 

Vejlefjord rehab. 
 

 

http://www.sundhed.dk/borger/min-side
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Udskrift af oplysninger fra Sundhedsjournalen: 
Spørgsmål Svar 

Hvordan printes der fra 
Sundhedsjournalen? 

På hver kilde findes der nederst en udskriv-knap. 
Hvis du er i tvivl, så kontakt Sundhed.dk: 
 info@sundhed.dk eller tlf. 44 22 20 80. 
 
Telefonen er åben: 
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9-15 
Onsdag og fredag kl. 9.30-15 
Lørdag og søndag kl. 10-14 
Lukket på helligdage. 
 
Åbningstiderne kan ses her: www.sundhed.dk/borger/service/om-
sundheddk/kontaktside/hjaelp-til-sundheddk/andet 
 

 

Logning af opslag i Sundhedsjournalen: 
Spørgsmål Svar 

Hvem kan se, at en kliniker har 
lavet opslag i 
Sundhedsjournalen? 

Alle opslag foretaget i Sundhedsjournalen og i Det Fælles Medicinkort 
logges. Patienten kan se disse opslag i ’Min Log’ (Se her hvor lang 
tilbage: https://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-log/min-log/). 
Opslag i en patients data er kun lovligt, hvis der eksisterer en 
behandlerrelation.  
I ’Min Log’ kan patienten se rolle eller titel på den, der har foretaget 
opslaget, arbejdsplads og hvornår opslaget er foretaget. Kun opslag 
foretaget af/på vegne af egen læge eller af lægevagten vises med 
lægens navn. 
Desuden kan patienten se klinikeres opslag i Sundhedsjournalen 
foretaget på deres børn under 15 år og på pårørende, de har fuldmagt 
til. 
Patienten kan også se egne opslag i Sundhedsjournalen. 
For mere detaljerede oplysninger om opslag kontaktes de regionale 
patientkontorer: 

• Region Hovedstaden:           ejournal@regionh.dk  

• Region Midtjylland:              e-journal@rm.dk 

• Region Sjælland:                   e-journal@regionsjaelland.dk   

• Region Syddanmark:            ejournal@rsyd.dk 

• Region Nordjylland:             e-journal@rn.dk 

Hvornår sendes der 
borgerbreve? 

På baggrund af logoplysninger udsendes der den anden tirsdag i hver 
anden måned borgerbreve til dem, hvor behandlerrelationen ikke 
umiddelbart findes. Det drejer sig om opslag fra praksis og whitelistede 
organisationer. 

Hvordan laves der audit? Der gennemføres audit på ca. 4 % af alle opslag foretaget fra 
regionernes hospitaler. 

mailto:info@sundhed.dk
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sundhed.dk%2Fborger%2Fservice%2Fom-sundheddk%2Fkontaktside%2Fhjaelp-til-sundheddk%2Fandet&data=04%7C01%7C%7Cb770b093df044144190608d8bc667ca8%7C5968b90c51a64f088b4750ffffbe2e4f%7C0%7C0%7C637466495652793148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YvqUB71qJserW5E71xeRxagNxbxjcinef1lnDfM1Tjg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sundhed.dk%2Fborger%2Fservice%2Fom-sundheddk%2Fkontaktside%2Fhjaelp-til-sundheddk%2Fandet&data=04%7C01%7C%7Cb770b093df044144190608d8bc667ca8%7C5968b90c51a64f088b4750ffffbe2e4f%7C0%7C0%7C637466495652793148%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YvqUB71qJserW5E71xeRxagNxbxjcinef1lnDfM1Tjg%3D&reserved=0
mailto:ejournal@regionh.dk
mailto:e-journal@rm.dk
mailto:e-journal@regionsjaelland.dk
mailto:ejournal@rsyd.dk
mailto:e-journal@rn.dk
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Hvilke oplysninger kan borger 
se i Min Log  

Når Min Log er fuldt implementeret vil Borger kunne se opslag fra både 
Sundhedsjournalen og EPJ.  
Borger vil kunne se: 

• Tidspunkt for opslag 

• For- og efternavn for den som har hentet data 

• Rolle for den person som har hentet data 

• Organisation  

• Kildesystemet hvorfra borgers data er hentet 

 

Hvis du ønsker at vide mere om Min Log og betydningen for dig som 
sundhedsfaglig, kan du søge yderligere information hos din organisation 
eller regionens intranet 
 

 

Ukorrekte data i Sundhedsjournalen: 
Spørgsmål Svar 

Hvordan håndteres 
patienthenvendelser, der 
handler om ukorrekte 
oplysninger i 
Sundhedsjournalen?  

Patienten vejledes til at kontakte den ansvarlige afdeling. Ved 
usikkerhed om den ansvarlige afdeling kan patientvejlederne inddrages. 
Hvis der skal laves berigtigelse i journaldata, følges den regionale 
vejledning. 
Hvis der er fejl i de data, der er overført til Sundhedsjournalen, 
kontaktes Fællesregional Systemadministrator Helle Hesthaven: 
hebeh@rn.dk. 

 

Manglende data i Sundhedsjournalen: 
Spørgsmål Svar 

Hvor vises oplysninger 
fra privathospitaler, 
kommuner, 
speciallæger, almen 
praksis og vagtlæger? 

Oplysningerne vises p.t. ikke i Sundhedsjournalen. 
Der arbejdes på, at Sundhedsjournalen inden 2022 kommer til at modtage 
data fra privathospitaler, kommuner*, speciallæger, almen praksis og 
vagtlæger. 
*Enkelte kommuner kan som del af et pilotprojekt se og levere data til 
patientens aftaler og stamkort. 

mailto:hebeh@rn.dk
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Der mangler 
journaloplysninger fra 
en specifik afdeling 

Nogle afdelinger viser ikke data i sundhedsjournalen (organisationsspærring)  
For Klinikere vises data pr. 15. februar 2022 ikke fra disse afdelinger  

 
 
For borger vises data pr. 15. februar 2022 ikke fra disse afdelinger  

 

Rolle Region Sygehus Afdeling Afsnit

Kliniker Hovedstaden Rigshospitalet Pædiatrisk Klinik, GGK CSO Børneteamet, senge

Kliniker Hovedstaden Rigshospitalet Pædiatrisk Klinik, GGK Klinisk genetik ambulatorium

Kliniker Hovedstaden Rigshospitalet Pædiatrisk Klinik, GGK CSO Børneteamet, ambulant

Kliniker Hovedstaden Rigshospitalet Gynækologisk / Obstetrisk Klinik, Y Gynækologisk / Obstetrisk Klinik, Y

Kliniker Hovedstaden Rigshospitalet Gynækologisk / Obstetrisk Klinik, Y Center for Seksuelle Overgreb, heldøgn

Kliniker Hovedstaden Rigshospitalet Gynækologisk / Obstetrisk Klinik, Y Center for Seksuelle Overgreb, amb.

Kliniker Hovedstaden Rigshospitalet Gynækologisk / Obstetrisk Klinik, Y Center for Seksuelle Overgreb, heldøgn

Kliniker Hovedstaden Rigshospitalet Gynækologisk / Obstetrisk Klinik, Y Center for Seksuelle Overgreb, amb.

Kliniker Hovedstaden Rigshospitalet Patienthotel, PHO Patienthotel PHO

Kliniker Hovedstaden Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Center for kønssygdomme Center for kønssygdomme

Kliniker Hovedstaden Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Center for kønssygdomme Afdeling for kønssygdomme

Kliniker Hovedstaden Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Center for Voldsramte overafd Center for Voldsramte afdeling

Kliniker Hovedstaden Region Hovedstadens Psykiatri Psyk. Center København, Overafd. PCK, Amb. for sexologi

Kliniker Hovedstaden Region Hovedstadens Psykiatri Psyk Center København, Overafd. O - Østerbro og Indre ByPCK, Amb. for sexologi

Kliniker Hovedstaden Region Hovedstadens Psykiatri PC Rigshospitalet, overafd. RIG, Amb. for Sexologi

Kliniker Hovedstaden Region Hovedstadens Psykiatri Retspsyk. Center Glostrup, overafd. Retspsyk. Center Glostrup, overafd.

Kliniker Hovedstaden Region Hovedstadens Psykiatri Retspsyk. Center Glostrup, overafd. RPC, Retspsyk. sengeafd.

Kliniker Hovedstaden Region Hovedstadens Psykiatri Retspsyk. Center Glostrup, overafd. RPC, Retspsyk. ambulatorium

Kliniker Hovedstaden Region Hovedstadens Psykiatri Sct. Hans, Retspsykiatrisk overafd. S Sct. Hans, Retspsykiatrisk overafd. S

Kliniker Hovedstaden Region Hovedstadens Psykiatri Sct. Hans, Retspsykiatrisk overafd. S Sct. Hans, Retspsykiatrisk Sengeafd. S

Kliniker Hovedstaden Region Hovedstadens Psykiatri Sct. Hans, Retspsykiatrisk overafd. S Sct. Hans. Retspsykiatrisk afd. S Ambulatorium

Kliniker Hovedstaden Region Hovedstadens Psykiatri Sct. Hans, Retspsykiatrisk overafd. S Sct. Hans, Retspsykiatrisk afd. S OP-team

Kliniker Hovedstaden Region Hovedstadens Psykiatri Psyk Center København, Overafd. O - Østerbro og Indre ByPCK, Amb. for sexologi

Kliniker Hovedstaden Region Hovedstadens Psykiatri PC Rigshospitalet, overafd. RIG, Amb. for Sexologi

Kliniker Hovedstaden Glostrup Hospital Retspsykiatrisk Center Retspsykiatrisk Center

Kliniker Hovedstaden Glostrup Hospital Retspsykiatrisk Center Retspsykiatrisk afdeling J

Kliniker Hovedstaden Glostrup Hospital Retspsykiatrisk Center Retspsyk. fys-ergoterapi afdeling

Kliniker Hovedstaden Glostrup Hospital Retspsykiatrisk Center Retspsykiatrisk afdeling J/A

Kliniker Sjælland Region Sjællands Sygehusvæsen HOL Gynækologi-Obstetrik HOL Voldtægtsofre Amb.

Kliniker Sjælland Region Sjællands Sygehusvæsen NFS Gynækologi-Obstetrik NFS Gynækologisk Amb.

Kliniker Sjælland Region Sjællands Sygehusvæsen NFS Gynækologi-Obstetrik NFS Voldtægtsofre Amb.

Kliniker Syddanmark PSY Psykiatrien (Esbjerg) Geronto-/neuropsykiatrisk klinik -

Kliniker Midtjylland Aarhus Universitetshospital Akutafdeling Akutafdeling CFV

Kliniker Midtjylland Regionshospitalet Randers Overafdeling, Jysk Sexologisk Klinik Jysk Sexologisk Klinik

Kliniker Midtjylland Psyk. RM, Risskov/Rand/Silk. Retspsyk. Afd., overafd. Risskov Retspsyk. Afd., overafd. Risskov

Kliniker Midtjylland BUC i RM, Risskov Ungdomspsykiatrisk Afdeling Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Kliniker Midtjylland Psykiatrien i RM, Viborg Enhed for retspsykiatri Enhed for retspsykiatri
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Der mangler Aftaler i 
Sundhedsjournalen 

Der vises aftaler med offentlige sygehuse og udvalgte praktiserende læger i 
Region Midtjylland, Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune.  
Der vises endnu ikke aftaler fra de øvrige regioner og kommuner. 
 
Hvis der mangler aftaler, så kontakt: 
Sundhedsdatastyrelsen 
Ørestads Blvd. 5 
København S  
Tlf.: 72 21 68 00 
Mail: kontakt@sundhedsdata.dk  

Der mangler 
Billedebeskrivelser i 
Sundhedsjournalen 

I Sundhedsjournalen er det muligt at se billedbeskrivelsen, men ikke selve 
røntgenbilledet. 
Billedbeskrivelser kan ses fra: 

• Region Nordjylland: siden 2013 

• Region Midtjylland: siden november 2017 

• Region Syddanmark: siden juli 2018 

• Region Sjælland: siden 2012 

• Region Hovedstaden: siden marts 2019 
Mangler du billedbeskrivelser, kan du kontakte den afdeling, hvor 
undersøgelsen er foretaget eller FSA for IBI Petur Cabel 
(petol@regionsjaelland.dk) 

Der mangler CAVE 
oplysninger 

Der vises kun de Cave-oplysninger, som hospitalerne har registreret i 
forbindelse med at patienten har en kontakt. Der vises i Sundhedsjournalen 
ikke Cave-oplysninger registreret hos praktiserende læger 
Mangler du registrerede cave oplysninger som er registreret i EPJ, så kontakt 

e-journalkontoret i din region: 

• Region Hovedstaden:          ejournal@regionh.dk  

• Region Midtjylland:             e-journal@rm.dk 

• Region Sjælland:                  e-journal@regionsjaelland.dk   

• Region Syddanmark:           ejournal@rsyd.dk 

• Region Nordjylland              e-journal@rn.dk 

Der mangler 
Henvisninger i 
Sundhedsjournalen 

Det er ikke muligt for klinikere at se en patients henvisninger i 
Sundhedsjournalen. 
 
Hvis en patient oplever fejl i deres henvisning, kan patienten kontakte den 
læge, der har skrevet henvisningen, eller det sted, hvor patienten har 
modtaget behandling. 

Der mangler 
Journalnotater/epikrise
r i Sundhedsjournalen 

Der er forskellige muligheder for filtrering af data i e-journalen. 
Det kan nogle gange være en hjælp at ændre i sorteringen (filtre). 
Kan du stadig ikke finde notaterne, så kontakt e-journalkontoret i din region: 

• Region Hovedstaden:          ejournal@regionh.dk  

• Region Midtjylland:             e-journal@rm.dk 

• Region Sjælland:                  e-journal@regionsjaelland.dk   

• Region Syddanmark:           ejournal@rsyd.dk 

• Region Nordjylland              e-journal@rn.dk 

mailto:kontakt@sundhedsdata.dk
mailto:ejournal@regionh.dk
mailto:e-journal@rm.dk
mailto:e-journal@regionsjaelland.dk
mailto:ejournal@rsyd.dk
mailto:e-journal@rn.dk
mailto:ejournal@regionh.dk
mailto:e-journal@rm.dk
mailto:e-journal@regionsjaelland.dk
mailto:ejournal@rsyd.dk
mailto:e-journal@rn.dk
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Der mangler 
Laboratoriesvar i 
Sundhedsjournalen 

Kontakt Fællesregional Systemadministrator Stine Marie Mikkelsen 
stine.mikkelsen@rn.dk 
 

Der mangler 
Medicinoplysninger i 
Sundhedsjournalen 

Kontakt: 
Sundhedsdatastyrelsen 
Ørestads Blvd. 5 
København S  
Tlf.: 72 21 68 00 
Mail: kontakt@sundhedsdata.dk 

Der mangler oplysninger 
om Organdonation i 
Sundhedsjournalen 

Det er ikke muligt for klinikere at se en patients oplysninger om 
organdonation i Sundhedsjournalen. 
 
Hvis en patient oplever fejl i deres registrering af organdonation, så kontakt: 
Sundhedsdatastyrelsen 

Tlf: 40 35 97 66 - se telefontider på www.sundhedsdata.dk  

Mail: sikkerpost_lob@sundhedsdata.dk 

Der mangler 
Stamkortoplysninger i 
Sundhedsjournalen 

Stamkortet kan tilgås af klinikere i Region Nordjylland og Region Midtjylland 
og i udvalgte kommuner og lægepraksis. 
 
Hvis der mangler oplysninger i stamkortet, så kontakt: 
Sundhedsdatastyrelsen 
Ørestads Blvd. 5 
København S  
Tlf.: 72 21 68 00 
Mail: kontakt@sundhedsdata.dk  

Der mangler 
Vaccinationsoplysninge
r i Sundhedsjournalen 

Kontakt: 
Sundhedsdatastyrelsen 
Ørestads Blvd. 5 
København S  
Tlf.: 72 21 68 00 
Mail: kontakt@sundhedsdata.dk 

 

Hvordan privatmarkeres/spærres data i Sundhedsjournalen: 
Spørgsmål Svar 

Hvordan kan oplysninger 
privatmarkeres/spærres af 
patienten, så klinikerne ikke 
kan se dem i 
Sundhedsjournalen? 

Patienten har forskellige muligheder for spærring/privatmarkering i 
Sundhedsjournalen: 
www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/faq-
borger/privatmarkering-og-spaerring  
 

Hvordan kan oplysninger 
privatmarkeres/spærres af 
klinikeren, så patienten ikke 
kan se dem i 
Sundhedsjournalen? 

Klinikerne kan i særlige tilfælde anmode om, at der spærres for 
patienten på enkelte forløb.  
Ved bestilling af laboratorieprøver, har klinikeren mulighed for at lave 
enkelte eller alle analyser fortrolige, hvis patienten ytrer ønske herom 
dette skal gøres i rekvisitionsøjeblikket. 

mailto:stine.mikkelsen@rn.dk
mailto:kontakt@sundhedsdata.dk
mailto:sikkerpost_lob@sundhedsdata.dk
mailto:kontakt@sundhedsdata.dk
mailto:kontakt@sundhedsdata.dk
http://www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/faq-borger/privatmarkering-og-spaerring
http://www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/faq-borger/privatmarkering-og-spaerring


10 
 

Der kan også laves en generel spærring, så data fra en hel organisation 
ikke vises. 
Kontakt e-journalkontoret i din region: 

• Region Hovedstaden:          ejournal@regionh.dk  

• Region Midtjylland:              e-journal@rm.dk 

• Region Sjælland:                  e-journal@regionsjaelland.dk   

• Region Syddanmark:            ejournal@rsyd.dk 

• Region Nordjylland               e-journal@rn.dk 

Hvordan får en kliniker adgang 
til privatmarkerede 
oplysninger i 
Sundhedsjournalen? 

Det er muligt som kliniker at lave et værdispring, hvis patienten har 
privatmarkerede oplysninger. Et værdispring må kun foretages ved 
patientens samtykke til at se de privatmarkerede oplysninger eller i en 
akut behandlingssituation.  
Værdispring kan foretages i fanerne ’Journaler’, ’Stamkort’ og ’Aftaler’ 
ved at vælge værdispring. 

Hvordan ophæver en kliniker 
en allerede gennemført 
privatmarkering i e-journalen 
 
 

Kontakt e-journalkontoret i din region: 

• Region Hovedstaden:          ejournal@regionh.dk  

• Region Midtjylland:              e-journal@rm.dk 

• Region Sjælland:                   e-journal@regionsjaelland.dk   

• Region Syddanmark:            ejournal@rsyd.dk 

• Region Nordjylland               e-journal@rn.dk 
 

Hvordan ophæver en patient 
en allerede gennemført 
spærring af aftaler eller 
stamkort? 

Patienten kan selv fjerne en spærring igen, direkte i løsningen 
’spærring’ på sundhed.dk. 
 

Hvordan ophæver en patient 
en allerede gennemført 
privatmarkering i deres 
medicinkort? 

Patienten kan selv fjerne en privatmarkering igen, direkte i løsningen 
’Medicinkortet’ på sundhed.dk. 
 

Hvordan ophæver en patient 
en allerede gennemført 
privatmarkering i deres e-
journal? 

Patienten kan via privatmarkeringsblanketten på Sundhed.dk anmode 

om at allerede gennemført privatmarkering ophæves: 

• Region Hovedstaden:          ejournal@regionh.dk  

• Region Midtjylland:              e-journal@rm.dk 

• Region Sjælland:                  e-journal@regionsjaelland.dk   

• Region Syddanmark:            ejournal@rsyd.dk 

• Region Nordjylland               e-journal@rn.dk 

 

Hvilke patienter vises ikke i Sundhedsjournalen: 
Spørgsmål Svar 

Kan alle patienter, der 
behandles på danske 
hospitaler, fremsøges i 
Sundhedsjournalen? 

Data på patienter, som er oprettet med erstatnings-cpr, vises ikke i 
Sundhedsjournalen. 
 

mailto:ejournal@regionh.dk
mailto:e-journal@rm.dk
mailto:e-journal@regionsjaelland.dk
mailto:ejournal@rsyd.dk
mailto:e-journal@rn.dk
mailto:ejournal@regionh.dk
mailto:e-journal@rm.dk
mailto:e-journal@regionsjaelland.dk
mailto:ejournal@rsyd.dk
mailto:e-journal@rn.dk
mailto:ejournal@regionh.dk
mailto:e-journal@rm.dk
mailto:e-journal@regionsjaelland.dk
mailto:ejournal@rsyd.dk
mailto:e-journal@rn.dk
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Hjælp til at forstå hvad der står i Sundhedsjournalen: 
Spørgsmål Svar 

Hvor kan patienterne søge 
hjælp til at forstå det, der står 
i Sundhedsjournalen? 

Patienterne har mulighed for at søge i patienthåndbogen: 
www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/soeg  
 
Patienterne har mulighed for at slå ord op i medicinsk ordbog i 
journaler og laboratoriesvar på sundhed.dk og i MinSundhed appen. 

 

Hvad kan patienten se i MinSundhed appen: 
Spørgsmål Svar 

Kan patienter se de samme 
oplysninger i MinSundhed 
appen, som en kliniker ser i 
Sundhedsjournalen? 

Patientens data er de samme, men visningen i MinSundhed appen 
kan være lidt anderledes end den i Sundhedsjournalen. Det kan have 
betydning, hvis man taler med patienten om det, de ser på i appen. 

Hvilke sundhedsdata kan 
patienten se i MinSundhed 
appen? 

Patienten kan se journaler, cave (det vises i appen under ”Medicinske 
allergier”), laboratoriesvar og billedebeskrivelser. Desuden kan 
patienten se pårørendes journaler, cave(det vises i appen under 
”Medicinske allergier”), laboratoriersvar og billedebeskrivelser, hvis 
patienten har en fuldmagt. 
MinSundhed er under udvikling, og der kommer løbende flere kilder 
med. 

Slår privatmarkering igennem i 
appen? 

Ja. 

Kan patienten bede om 
privatmarkering i appen? 

Nej. 

Kan man som kliniker slå 
patienter op i MinSundhed´s 
appen? 

Nej, appen er lavet til borgere. 

Kan jeg som kliniker anbefale 
mine patienter at give 
fuldmagt til pårørende via 
appen? 

Ja, via appen kan patienten blive viderestillet, så de kan give eller 
anmode om fuldmagt og derved få eller give adgang til pårørendes 
journal, cave og laboratoriersvar. Se vejledning: 
www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/faq-
borger/e-journal-foraldre-paaroerende  

 

Hvad arbejdes der på at etablere i Sundhedsjournalen og 
MinSundhed appen: 

Spørgsmål Svar 

http://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/soeg
http://www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/faq-borger/e-journal-foraldre-paaroerende
http://www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/faq-borger/e-journal-foraldre-paaroerende
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Hvad arbejdes der på at 

implementere i 

Sundhedsjournalen? 

• Adgang til sundhedsjournalen fra kommunale EOJ systemer 

• Visning af journaldata fra privathospitaler  

• Visning af relevante oplysninger fra kommunen 

• Visning af journaldata fra speciallæger 

• Privatmarkering af laboratoriesvar 

• Visning af laboratorierekvisitioner til patienten 

• Optimering af klinikervisning  
Hvad arbejdes der på at 

implementere i MinSundhed 

appen? 

• Akut hjælp funktion fase 1 og 2 

• Visning af medicinoplysninger 

• Visning af henvisninger 

• Visning af aftaler for alle hospitaler, almen praksis, 

speciallæger og kommuner 

• Notifikationer og ”nyt siden sidst” 

• Mulighed for at abonnere på sundhedsnyheder 

 

Spørgsmål til anvendelse af Sundhedsjournalen: 
Spørgsmål Svar 

Hvor kan jeg som 
kliniker henvende 
mig med mine 
spørgsmål? 

• Hvis du oplever fejl eller problemer på Sundhed.dk, kan du kontakte 
supporten på info@sundhed.dk eller tlf. 44 22 20 80. 
Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 9-15 og fredag kl. 9.30-15. 
 

• Ved spørgsmål til indholdet i journalnotater el.lign. kan du kontakte den 
afdeling, der har skrevet notatet. 

 
Ved spørgsmål til patientrettigheder kontaktes det regionale patientkontor: 

stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/patienters-retsstilling/oversigt-over-
patientvejledere  
 

Andre spørgsmål kan rettes til e-journalpostkassen i patientens bopælsregion: 

• Region Hovedstaden:          ejournal@regionh.dk  

• Region Midtjylland:              e-journal@rm.dk 

• Region Sjælland:                   e-journal@regionsjaelland.dk   

• Region Syddanmark:            ejournal@rsyd.dk 

• Region Nordjylland :             e-journal@rn.dk  

 

 

Hvornår vises data i Sundhedsjournalen og MinSundhed appen: 
Spørgsmål Svar 

mailto:info@sundhed.dk
https://stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/patienters-retsstilling/oversigt-over-patientvejledere
https://stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/patienters-retsstilling/oversigt-over-patientvejledere
mailto:ejournal@regionh.dk
mailto:e-journal@rm.dk
mailto:e-journal@regionsjaelland.dk
mailto:ejournal@rsyd.dk
mailto:e-journal@rn.dk
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Hvornår kan en patient se 
oplysninger i 
Sundhedsjournalen og på 
MinSundhed? 

Det er politisk bestemt at patientens sundhedsdata indberettes uden 
forsinkelse til Sundhedsjournalen 
For journaler gælder det, at data overføres til sundhed.dk mindst en 
gang i døgnet. Når notatet er skrevet og godkendt, vil det derfor 
kunne ses under ”Journaler fra sygehuse” senest den efterfølgende 
dag. 
Der overføres pt. data fra regionerne med følgende kadance: 

• RH: 1 gang i døgnet, (har mulighed for akutoverførsel af 
journalnotat til e-journal) 

• RSJ: RH: 1 gang i døgnet, (har mulighed for akutoverførsel af 

journalnotat til e-journal) 

• RN: 4 gange i døgnet 

• RM: 1 gang i døgnet 

• RSYD: 2 gange i døgnet 
De resterende kilder viser data på sundhed.dk, når de er 
dokumenteret i kilden. 

 

COVID-19 spørgsmål 
Spørgsmål Svar 

Hvordan ser borgerne svar på 
COVID-19 analyser? 

Borger kan se svar på Covid-19 tests på både Sundhedsjournalen og 
MinSundhed app. 
På Sundhed.dk er der genvej til Covid-19 svar på forsiden  
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/corona/covidsvar/ 
I appen MinSundhed er det på forsiden muligt at tilgå Covid-19 svar 

Kan man se COVID-19 svar på 
sine børn? 

Ja, i både MinSundhed app og på Sundhedsjournalen er det muligt at 
se  Covid-19 svar for borgers børn under 15 år 
På Sundhed.dk https://www.sundhed.dk/borger/min-
side/corona/covidsvar/  

• Klik på "Viser data for" 

• Vælg dit barns navn 

• Dit barns prøvesvar er nu synligt   
I appen MinSundhed er det på forsiden muligt at tilgå Covid-19 svar 
for dine børn 
 

Kan man se COVID-19 svar på 
dem man har fuldmagt til? 

Ja, på Sundhed.dk er det muligt at se Covid-19 for dem som borger 
har fuldmagt til 
På Sundhed.dk https://www.sundhed.dk/borger/min-
side/corona/covidsvar/  

• Klik på "Viser data for" 

• Vælg navnet for den du ønsker at se svar for 

• Prøvesvar er nu synligt   
 

Hvordan kan borgeren få 
udskrevet et COVID-19 pas? 

På Sundhed.dk er det muligt at udskrive Covid-19 pas for både borger, 
borgers børn under 15 og dem som borger har fuldmagt til 
På Sundhed.dk https://www.sundhed.dk/borger/min-
side/corona/covidpas/ 

https://www.sundhed.dk/borger/min-side/corona/covidsvar/
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/corona/covidsvar/
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/corona/covidsvar/
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/corona/covidsvar/
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/corona/covidsvar/
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/corona/covidpas/
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/corona/covidpas/
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Hvor kan borgerne få hjælp til 
at tyde et COVID-19 svar  

I både MinSundhed app og på Sundhed.dk er der hjælp til at forstå 
Covid-19 svar 
På Sundhed.dk https://www.sundhed.dk/borger/min-
side/corona/covidsvar/  
I appen MinSundhed er det på forsiden muligt at tilgå kortet [Covid-
19: Find og forstå dit laboratoriesvar] 
Er borger i tvivl skal borger kontakte egen læge 

 

 

https://www.sundhed.dk/borger/min-side/corona/covidsvar/
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/corona/covidsvar/

