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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. oktover 2020, div omformuleringer. 

 2.1 STKN Kommentarer fjernet, rettelser accepteret 

13-01-2021 2.2 HBH Gennemgået af arbejdsgruppen d. 13. januar 2021 

22-02-2021 2.3 STKN Rettelser fra Brugergruppen indsat 

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

24-02-2022 2.5 STKN Opdatering om private hospitalers indberetning af CAVE 
Hvem indberetter journaldata til Sundhedsjournalen 
Links opdateret 

 

 

 

Hvem kan få adgang til Sundhedsjournalen: 
Spørgsmål Svar 

Hvem har adgang til min 
sundhedsjournal? 

Speciallæger, praktiserende læger, vagtlæger, private hospitaler/ 
kliniker og ansatte i sundhedsvæsenet kan få  adgang til dine 
sundhedsoplysninger, hvis du er i aktuel behandling hos dem. 

Med dit samtykke kan 
følgende få adgang til dine 
journaloplysninger og 
laboratoriesvar 

Forsvarets infirmerier, Rehabiliteringscentre, hospices og 
akutberedskabet, hvis deres adgang er oprettet. 

Kan jeg give andre adgang til 
mine oplysninger? 

Ja, du kan give en fuldmagt til dine pårørende: 
www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/faq-
borger/e-journal-foraldre-paaroerende  

Hvilke oplysninger kan de 
sundhedsfaglige få adgang til? 

• Overbliksside  

• Journalnotater 

• Laboratoriesvar  

• Billedbeskrivelser  

• Cave (Medicinsk allergier) 

• Hjemmemålinger 

• Medicinkortet  

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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• Vaccinationer  

• Aftaler  

• Stamkort  

• Planer og indsatser 

• Kontaktoplysninger (adresse samt oplysninger om egen læge) 

Har kommunen adgang til 
Sundhedsjournalen? 

Med undtagelse af enkelte udvalgte kommuner, der har adgang til/ 
leverer data til Aftaler og Stamkort, har kommunerne pt. ikke adgang 
og leverer ikke data til Sundhedsjournalen. Der arbejdes på, at der 
fremadrettet vil blive mulighed for at dele data med kommunerne 
(2021-2022). 

 

Hvem kan få adgang til MinSundhed: 
Spørgsmål Svar 

Hvem har adgang til 
MinSundheds-appen? 
 

Personer som har NemId kan tilgå egne sundhedsoplysninger. Hvis 
der er givet fuldmagt til andre, har de også mulighed for at vælge at 
se dine oplysninger i MinSundhed. 

Kan klinikere se det jeg ser i 
MinSundhed? 

Nej, klinikere har ikke adgang til MinSundhed, men kan via 
Sundhedsjournalen se de samme oplysninger. 

 

Hvordan får jeg adgang til Sundhedsjournalen: 
Spørgsmål Svar 

Få adgang til 
Sundhedsjournalen 

Log ind med NemID her: 
www.sundhed.dk/borger/min-side/ 

Kan jeg se mine børns 
Sundhedsjournal? 

Du kan se udvalgte oplysninger om dine børn i Sundhedsjournalen: 
www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/barns-
data/boerns-data  

Kan jeg få adgang til mine 
pårørendes Sundhedsjournal? 

Du kan anmode om en fuldmagt fra dine pårørende: 
www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/faq-
borger/e-journal-foraldre-paaroerende 

Hvordan giver jeg fuldmagt, 
hvis jeg ikke har et NemID? 

Kontakt borgerservice i din kommune for hjælp til dette: 
www.borger.dk/Om-borger-dk/Find-en-myndighed  

 

Hvordan får jeg adgang til MinSundhed: 
Spørgsmål Svar 

Få adgang til MinSundhed Hent appen MinSundhed i Appstore og GooglePlay 

 

http://www.sundhed.dk/borger/min-side/
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
http://www.borger.dk/Om-borger-dk/Find-en-myndighed
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Hvilke data vises i Sundhedsjournalen: 
Spørgsmål Svar 

Hvad kan jeg se i min 
Sundhedsjournal? 

Her kan du se en oversigt over de data, du kan se: 
www.sundhed.dk/borger/min-side/ 

Hvor langt tilbage kan jeg se 
mine data i 
Sundhedsjournalen fra? 

Det varierer i de forskellige datakilder, samt afhænger af, hvilken 
region dine data er oprettet i, og hænger ofte sammen med hvornår 
man begyndte at føre elektronisk patientjournal. 
Under ’læs mere’ i de forskellige datakilder, kan du læse mere om, 
hvor langt tilbage du kan forvente at se dine data fra: 
www.sundhed.dk/borger/min-side/ 

 

Hvornår vises data i Sundhedsjournalen: 
Spørgsmål Svar 

Hvor lang tid går der, inden 
jeg kan se nye 
sundhedsoplysninger? 

Journaldata overføres til din Sundhedsjournal mindst én gang i 
døgnet.  Andre data i din Sundhedsjournal overføres straks de er 
produceret, men der kan være variationer i, hvornår de kan forventes, 
afhængig af hvilken type oplysninger det drejer sig om.   

 

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 

http://www.sundhed.dk/borger/min-side/
http://www.sundhed.dk/borger/min-side/
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PTU, Rehab, Rødovre 

SANO center 

Skovhus Privathospital 

Søvn Experten 

Vejlefjord rehab. 
 

 

Ukorrekte data i Sundhedsjournalen: 
Spørgsmål Svar 

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ser 
ukorrekt data i min 
Sundhedsjournal? 

Kontakt den Region hvor du bor: 

• 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 

 

De vil hjælpe dig med at få kontakt til den ansvarlige afdeling. 
 

 

Manglende data i Sundhedsjournalen/MinSundhed  
Spørgsmål Svar 

Hvem kan jeg ikke se 
journalnotater fra? 

Nogle privathospitaler (de fleste privathospitaler kommer til at levere 
journalnotater og epikriser(udskrivningsbreve) i løbet af 2020-2021), 
vagtlæger, speciallæger og praktiserende læger. 

Jeg mangler aftaler Du kan se dine aftaler med offentlige sygehuse og udvalgte 
praktiserende læger i Region Midtjylland og Frederikshavn Kommune. 
Der vises endnu ikke aftaler fra de øvrige regioner og kommuner. 
 
Aftaler vises indtil videre ikke i MinSundhed 
 
Hvis du mangler aftaler, så kontakt: 
Sundhedsdatastyrelsen 
Ørestads Blvd. 5 
København S  
Tlf.: 72 21 68 00 
Mail: kontakt@sundhedsdata.dk  

Jeg mangler oplysninger om 
mit Behandlingstestamente 

Du skal være fyldt 18 år for at kunne oprette et behandlingstestamente. 
 
Behandlingstestamente vises indtil videre ikke i MinSundhed 
 
Hvis du mangler oplysninger i dit behandlingstestamente, så kontakt: 

mailto:ejournal@regionh.dk
mailto:e-journal@rm.dk
mailto:e-journal@regionsjaelland.dk
mailto:ejournal@rsyd.dk
mailto:e-journal@rn.dk
mailto:kontakt@sundhedsdata.dk
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Sundhedsdatastyrelsen 
Ørestads Blvd. 5 
København S  
Tlf.: 72 21 68 00 
Mail: kontakt@sundhedsdata.dk 

Jeg mangler 
Billedebeskrivelser 

Du kan se beskrivelser af de scanninger og røntgenundersøgelser du får 
foretaget, men ikke selve billedet. 
 
Billedebeskrivelser vises for perioden: 

• Region Nordjylland fra 2013 -> d.d. 

• Region Midtjylland fra nov. 2017 -> d.d. 

• Region Syddanmark fra juli 2018 -> d.d. 

• Region Sjælland fra 2012 -> d.d. 

• Region Hovedstaden fra marts 2019 -> d.d. 
 
Hvis du mangler billedbeskrivelser, kan du kontakte patientvejlederen i 
din bopælsregion, eller den afdeling, hvor undersøgelsen er foretaget: 

• 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 

Jeg mangler Cave-oplysninger 
(medicinske allergier) 

Der vises kun de Cave-oplysninger (medicinske allergier), som 
hospitalerne har registreret i forbindelse med at patienten har en 
kontakt.  
Alle offentlige hospitaler registrerer CAVE, men ikke alle private 
hospitaler registrerer CAVE. Kontakt dit privathospital for nærmere 
oplysninger.  
Der vises i Sundhedsjournalen ikke Cave-oplysninger (medicinske 
allergier) registreret hos praktiserende læger. 
 
Hvis du under en behandling på hospitalet har oplyst cave, som du 
oplever mangler i dine cave oplysninger (medicinske allergier), kan du 
kontakte din 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 

Jeg mangler Henvisninger Du kan se dine henvisninger i 550 dage. 
Du kan ikke se henvisninger til klinisk fysiologiske afdelinger, 
nuklearmedicinske afdelinger samt røntgenafdelinger. 
 
Henvisninger vises indtil videre ikke i MinSundhed (planlagt release 
primo 2021) 
 
Hvis du mangler en henvisning eller oplever henvisningen er 
mangelfuld, skal du kontakte den læge, der har udskrevet den til dig. 

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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Jeg mangler 
Journalnotater/Epikriser 

Du kan se journaloplysninger, der stammer fra sygehusenes 
elektroniske patientjournaler. 
Du kan ikke se dit barns journal. 
Du kan ikke se journal fra praktiserende læger. 
Du kan ikke se journal fra alle privathospitaler (liste er under 
udarbejdelse) kontakt dit privathospital for nærmere. 
 
Journaloplysninger vises for perioden: 

• Region Nordjylland fra d.15.03.2010 

• Region Midtjylland fra d.01.09.2009 

• Region Syddanmark fra d.01.09.2010 

• Region Sjælland fra d.01.12.2010 

• Region Hovedstaden fra d.01.10.2008 (dog taget forskelligt i 
brug fra 2008-2010. Journalnotater vises tilbage til 2008, forløb 
og diagnoser vises tilbage til 2000) 

 
Hvis du ønsker at få agtindsigt i din journal, fra før den blev elektronisk, 
skal du henvende dig på det sygehus, hvor du har modtaget 
behandlingen. 
 
Følgende afdelinger afleverer pr. 15. februar 2022 ikke data til e-journal 

 
Hvis du mangler oplysninger i din journal som ikke kommer fra én af de 
afdelinger der ikke leverer data til e-journal, kan du henvende dig til din 
bopælsregion: 
Region Hovedstaden:          ejournal@regionh.dk  
Region Midtjylland:              e-journal@rm.dk 
Region Sjælland:                   e-journal@regionsjaelland.dk   

mailto:ejournal@regionh.dk
mailto:e-journal@rm.dk
mailto:e-journal@regionsjaelland.dk
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Region Syddanmark:            ejournal@rsyd.dk 
Region Nordjylland               e-journal@rn.dk 

Jeg mangler Laboratoriesvar Vær opmærksom på, at der kan være flere prøvesvar for den samme 
prøve, samt at det kan tage tid fra prøven er modtaget til den er 
færdiganalyseret og svar foreligger. 
Der kan være prøvesvar, som ikke kan vises i din Sundhedsjournal, når 
lægen analyserer prøverne i sin egen klinik. Disse prøvesvar vil du få 
direkte fra klinikken. 
 
Du kan se dine prøvesvar fra dags dato og ca. 14 år tilbage, afhængig af 
hvilken region prøvesvarene stammer fra. 

• Region Hovedstaden fra januar 2008 

• Region Midtjylland både nye og historiske data 

• Region Nordjylland fra februar 2008 

• Region Sjælland fra januar 2005 

• Region Syddanmark fra 31. januar 2013 
 
Hvis du mangler prøvesvar, kan du henvende dig til din 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 

Jeg mangler oplysninger om 
mit Livstestamente 

Fra d.01.01.2019 blev det muligt at ændre sit livstestamente til et 
behandlingstestamente. I behandlingstestamentet har du flere 
muligheder for at give udtryk for dine ønsker omkring livsforlængende 
behandling. Du kan også vælge at beholde dit livstestamente. 
 
Oplysninger vises kun for borger, så klinikerne kan ikke se dem. 
 
Livstestamente vises indtil videre ikke i MinSundhed 
 
Hvis du mangler oplysninger i dit behandlingstestamente, så kontakt: 
Sundhedsdatastyrelsen 
Ørestads Blvd. 5 
København S  
Tlf.: 72 21 68 00 
Mail: kontakt@sundhedsdata.dk 

Jeg mangler oplysninger i 
mit/mine børns Medicinkort 

Du kan se dit barns medicinkort indtil det er fyldt 15 år, og hvis du har 
forældremyndigheden. Når dit barn fylder 15 år, får dit barn selv 
adgang til sit medicinkort med NemID. Du har herefter ikke adgang til 
dit barns medicinkort. 
Vær opmærksom på at recepter og ordinationer har en 
gyldighedsperiode på maksimalt 2 år. 
 
Hvis du finder forkerte oplysninger om din medicin eller recepter, eller 
er du i tvivl om, hvilken medicin du skal tage, skal du henvende dig til 
den læge, der har ordineret medicinen. Du finder oplysningerne ved at 
klikke på den enkelte medicinordination/recept. 

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:kontakt@sundhedsdata.dk
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Hvis du finder forkerte informationer om køb af medicin, eller kan du 
ikke finde et køb under fanen Apoteksudleveringer, skal du kontakte 
det apotek, hvor du har købt medicinen. 
 
Medicinkort for børn vises indtil videre ikke i MinSundhed 

Jeg mangler oplysninger om 
Organdonation 

Du skal være fyldt 15 år for at kunne oprette dig som organdonor. 
Oplysninger vises kun for borger, så klinikerne kan ikke se dem. 
 
Organdonation vises indtil videre ikke i MinSundhed 
 
Generelle spørgsmål om organdonation rettes til: 
Dansk Center for Organdonation 
Tlf.: 30 92 24 30 
E-mail: ooo@auh.rm.dk 
 
Hvis du oplever at der mangler data i din registrering, så kontakt: 
Sundhedsdatastyrelsen 
Ørestads Blvd. 5 
København S  
Tlf.: 72 21 68 00 
Mail: kontakt@sundhedsdata.dk 

Jeg mangler oplysninger i mit 
Stamkort 

Du har selv mulighed for at registrere stamkortoplysninger.  
 
Hvis du oplever at der mangler registreret data i dit Stamkort, så 
kontakt: 
Sundhedsdatastyrelsen 
Ørestads Blvd. 5 
København S  
Tlf.: 72 21 68 00 
Mail: kontakt@sundhedsdata.dk 
Vises ikke i MinSundhed 
 

Jeg mangler oplysninger i 
mine/mine børns 
Vaccinationer 

Det er ikke alle vaccinationer der vises i løsningen. Under ’læs mere’ 
kan du læse hvilke vaccinationer du kan se, samt hvordan du selv kan 
tilføje dine vaccinationer: 
www.sundhed.dk/borger/min-side/min-
sundhedsjournal/vaccinationer/ 
 
Vaccinationer for børn vses indtil videre ikke i MinSundhed 

Hvad kan jeg gøre, hvis der 
mangler sundhedsoplysninger 
i min Sundhedsjournal? 

Der er forskellige muligheder for sortering af data i ”Journal fra 
sygehuse”. Det kan i nogle tilfælde være en hjælp, at ændre i 
sorteringen. 
 
Kan du stadig ikke finde notaterne kan du kontakte din bopælsregion: 

• Region Hovedstaden:          ejournal@regionh.dk  

• Region Midtjylland:              e-journal@rm.dk 

• Region Sjælland:                   e-journal@regionsjaelland.dk   

• Region Syddanmark:            ejournal@rsyd.dk 

mailto:kontakt@sundhedsdata.dk
mailto:kontakt@sundhedsdata.dk
http://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/vaccinationer/
http://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/vaccinationer/
mailto:ejournal@regionh.dk
mailto:e-journal@rm.dk
mailto:e-journal@regionsjaelland.dk
mailto:ejournal@rsyd.dk
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• Region Nordjylland               e-journal@rn.dk 
 
 
Generelle spørgsmål om din Sundhedsjournal kan rettes til sundhed.dk 
Mail: info@sundhed.dk eller tlf. 44 22 20 80. 
Telefonen er åben mandag-torsdag kl. 9-15 og fredag kl. 9.30-15. 
 

 

Udskrift af oplysninger fra Sundhedsjournalen: 
Spørgsmål Svar 

Hvordan printer jeg fra min 
Sundhedsjournal? 

På hver kilde findes der nederst en udskriv-knap. 
Hvis du er i tvivl, så kontakt sundhed.dk på mail 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/kontakt/hjaelp-borger/hjaelp-til-
sundheddk/andet  
 

 

Hjælp til at forstå hvad der står i Sundhedsjournalen: 
Spørgsmål Svar 

Hvor kan jeg søge hjælp til at 
forstå, hvad der står i 
Sundhedsjournalen? 

Hvis der er svar du ikke forstår skal du tale med din læge. 
 
Du har mulighed for at søge i patienthåndbogen: 
www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/soeg/ 
 
Du kan også slå ord op i medicinsk ordbog i dine journaler og 
laboratoriesvar på sundhed.dk og i MinSundhed appen. 

 

Hjælp til at forstå hvad der står i MinSundhed: 
Spørgsmål Svar 

mailto:e-journal@rn.dk
mailto:info@sundhed.dk
mailto:info@sundhed.dk
http://www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/hjaelp-til-sundheddk/andet
http://www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/hjaelp-til-sundheddk/andet
http://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/soeg/
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Hvor kan jeg søge hjælp til at 
forstå, hvad der står i 
MinSundhed? 

Hvis der er svar du ikke forstår skal du tale med din læge. 
 
Under journalnotater er det i appen muligt at få oversat udvalgt 
fagudtryk 
 
Du har mulighed for at søge i patienthåndbogen: 
www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/soeg/ 
 
Du kan også slå ord op i medicinsk ordbog i dine journaler og 
laboratoriesvar på sundhed.dk og i MinSundhed appen. 

 

Hvad kan jeg se i Min Log: 
Spørgsmål Svar 

Hvordan ser jeg hvem der har 
foretaget opslag i mine 
Sundhedsdata? 

Du kan se sundhedsfagliges opslag i din Sundhedsdata i ’Min Log’: 

www.sundhed.dk/borger/min-side/min-log/min-log/ 
 

Kan jeg få udleveret det fulde 
navn på en sundhedsfaglig, 
der har foretaget opslag i 
mine data? 

Ved ønske herom kan du kontakte din bopælsregion, hvor du kan 
forhøre dig om muligheden: 

• 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 er opslag i Min Log, som 
jeg ikke forstår? 
 

Ofte kan opslag, foretaget af en sundhedsfaglig, hvis navn du 
umiddelbart ikke kender være en ferieafløser, vagtlæge, speciallæge 
eller administrativt personale. 
Overvej om du været i kontakt med sundhedsvæsenet på det angivne 
tidspunkt. 
 
Ved mistanke om uberettigede opslag i din Sundhedsdata kan du 
kontakte din 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 

Hvorfor har jeg modtaget en 
besked om, at der har været 
opslag i mine sundhedsdata 
(e-journal og laboratoriesvar) 

Der gennemføres automatisk kontrol for uberettigede opslag i din 
Sundhedsjournal. I de tilfælde, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt 
det er et uberettiget opslag, får du tilsendt et brev enten i e-boks eller 
som fysisk post. 

Kan jeg se oplysninger fra Min 
Log, hvis jeg ikke har noget 
NemID? 

Ved ønske herom kan du kontakte din bopælsregion: 

• Region Hovedstaden:          ejournal@regionh.dk  

• Region Midtjylland:              e-journal@rm.dk 

• Region Sjælland:                   e-journal@regionsjaelland.dk   

• Region Syddanmark:            ejournal@rsyd.dk 

http://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/soeg/
http://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-log/min-log/
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


12 
 

• Region Nordjylland               e-journal@rn.dk 

Hvor lang tid tilbage kan jeg se 
logoplysninger? 

Alle opslag foretaget i mine sundhedsdata 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/).   
Ved yderligere spørgsmål henvises til de regionale postkasser i din 
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 

 

 

Hvordan privatmarkerer jeg data i Sundhedsjournalen: 
Spørgsmål Svar 

Hvordan 
privatmarkerer/spærrer jeg 
data i Sundhedsjournalen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratoriesvar: 
Ved bestilling af laboratorieprøver, har den sundhedsfaglige mulighed 
for at lave enkelte eller alle analyser fortrolige, hvis du ønsker dette. 
Hvis du ønsker, at en laboratorieprøve skal være fortrolig, skal du som 
patient gøre opmærksom på dette på det tidspunkt, hvor prøven 
bliver bestilt. Det er ikke teknisk muligt at gøre det efterfølgende. 
 
Medicinkort, aftaler, Stamkort og E-journal: 
Her kan du læse mere om, hvordan du kan spærre/privatmarkere for 
oplysninger i hhv. dit Medicinkort, Aftaler, Stamkort og e-journal: 
www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/faq-
borger/privatmarkering-og-spaerring  
 
Bemærk: Spærring er udelukkende i Sundhedsjournalen og ikke i de 
systemer, der leverer oplysninger/data. 

 

Spørgsmål til anvendelse af Sundhedsjournalen/MinSundhed: 
Spørgsmål Svar 

Hvor kan jeg henvende mig 
med mine spørgsmål? 

Hvis du oplever fejl eller problemer på Sundhed.dk 
(Sundhedsjournalen/MinSundhed appen), kan du kontakte 
supporten på  

mail info@sundhed.dk eller tlf. 44 22 20 80. 
 
Telefonen er åben: 
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9-15 

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
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
mailto:info@sundhed.dk
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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/kontakt/hjaelp-borger/hjaelp-til-
sundheddk/andet  
 
Har du spørgsmål til indholdet i dine journalnotater el.lign. kan du 

kontakte den afdeling, der har skrevet notatet. 
 

Har du spørgsmål vedrørende dine rettigheder som patient, kan du 
kontakte dit regionale patientkontor: 
stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/patienters-retsstilling/oversigt-
over-patientvejledere  
 

Andre spørgsmål, kan rettes til e-journalpostkassen i din 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  

 

Hvad kan man se i MinSundhed appen 
Spørgsmål Svar 

Findes der en app til at se 
mine oplysninger fra 
Sundhed.dk 

Ja, appen MinSundhed kan hentes i Appstore og GooglePlay. 
For vilkår og betingelser:  
www.sundhed.dk/borger/guides/apps-i-sundhedsvaesenet/apps-
vilkaar-og-betingelser/minsundhed-app-vilkaar-og-betingelser/ 
 
www.sundhed.dk/borger/guides/apps-i-sundhedsvaesenet/apps-fra-
sundhedsvaesenet-borger/ 

Hvilke sundhedsdata kan jeg 
se i MinSundhed appen? 

Du kan se journaler, medicinske allergier (cave), laboratoriesvar og 
billedebeskrivelser. Desuden kan du se pårørendes journaler, 
medicinske allergier (cave) og laboratoriersvar, hvis du har fået en 
fuldmagt. 
MinSundhed er under udvikling, og der kommer løbende flere kilder 
med. 

 

  

http://www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/hjaelp-til-sundheddk/andet
http://www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/hjaelp-til-sundheddk/andet
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
http://www.sundhed.dk/borger/guides/apps-i-sundhedsvaesenet/apps-vilkaar-og-betingelser/minsundhed-app-vilkaar-og-betingelser/
http://www.sundhed.dk/borger/guides/apps-i-sundhedsvaesenet/apps-vilkaar-og-betingelser/minsundhed-app-vilkaar-og-betingelser/
http://www.sundhed.dk/borger/guides/apps-i-sundhedsvaesenet/apps-fra-sundhedsvaesenet-borger/
http://www.sundhed.dk/borger/guides/apps-i-sundhedsvaesenet/apps-fra-sundhedsvaesenet-borger/
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Hvad arbejdes der på at få etableret i 
Sundhedsjournalen/MinSundhed appen 

Spørgsmål Svar 

Hvad arbejdes der på at få 

etableret i 

Sundhedsjournalen? 

• Visning af journal fra privathospitaler  

• Visning af relevante oplysninger fra kommunen 

• Visning af udvalgte data fra privatpraktiserende læger 

• Privatmarkering af laboratoriesvar 

• Visning af laboratorierekvisitioner 

Hvad arbejdes der på at få 

etableret i MinSundhed 

appen? 

• Mulighed for videokonference med læge 

• Visning af aftaler for alle hospitaler, praksis og kommuner 

• Beslutningsstøtte/healthbot og symptomtjekker 

• Mulighed for at abonnere på sundhedsnyheder  

• Mulighed for at se henvisninger 

 

COVID-19 spørgsmål 
Spørgsmål Svar 

Hvordan ser jeg svar på 
COVID-19 analyser? 

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

Kan jeg se COVID-19 svar på 
mine børn? 

Ja, i både MinSundhed app og på Sundhedsjournalen er det muligt at 
se  Covid-19 svar for dine børn under 15 år 
I appen MinSundhed er det på forsiden muligt at tilgå Covid-19 svar 
for dine børn 
 
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   
 

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 du 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   

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/
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Hvordan kan jeg 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 du har fuldmagt til på Sundhed.dk 
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/corona/covidpas/ 

 

Hvor kan borgerne få hjælp til 
at tyde et svar  

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

 

 

Hvem skal jeg kontakte om hvad 
Kilde Dataansvarlig myndighed 

Aftaler Sundhedsdatastyrelsen 
Ørestads Blvd. 5 
2300 København S 
Telefon: 7221 6800 
E-mail: kontakt@sundhedsdata.dk 

Billedebeskrivelser Fællesregional systemadministrator for de fem regioner: 
Region Sjælland 
Ærtekildevej 1 
4100 Ringsted 
E-mail: billeddiagnostik@regionsjaelland.dk 

 
Konsultationer hos læge m.fl. Danske Regioner 

Dampfærgevej 22 
2100 København Ø 
Tlf: 3529 8100 
E-mail: regioner@regioner.dk 

Praktiserende læge Sundhed.dk 
Dampfærgevej 22 
2100 København Ø 
Telefon: 44 22 20 80 
E-mail: info@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/
mailto:kontakt@sundhedsdata.dk
mailto:billeddiagnostik@regionsjaelland.dk
mailto:regioner@regioner.dk
mailto:info@sundhed.dk
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Planer og indsatster Sundhed.dk 
Dampfærgevej 22 
2100 København Ø 
Telefon: 44 22 20 80 
E-mail: info@sundhed.dk 
 

Henvisninger Hvis du har spørgsmål til oplysningerne i din henvisning, skal du 
kontakte den læge, der har udskrevet henvisningen.  

Laboratoriesvar Kontakt vores support, hvis du har brug for hjælp til sundhed.dk.  
Skriv til info@sundhed.dk eller ring på telefon 44 22 20 80 
 
Telefonen er åben: 
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00 
Onsdag og fredag kl. 9.30-15.00 
Lørdag og søndag kl. 10.00-14.00 
Lukket på helligdage. 
 
Åbningstiderne kan ses her: 
www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/hjaelp-til-
sundheddk/andet  
 

Vaccinationer Statens Serum Institut 
Artillerivej 5 
2300 København S 
Telefon: 3268 3268 
E-mail: serum@ssi.dk 
 

Landspatientregisteret Sundhedsdatastyrelsen 
Ørestads Boulevard 5 
2300 København S 
Telefon: 72 21 68 00 
E-mail: kontakt@sundhedsdata.dk 
 

Journal fra sygehus (e-journal) Kontakt vores support, hvis du har brug for hjælp til sundhed.dk.  
Skriv til info@sundhed.dk eller ring på telefon 44 22 20 80 
 
Telefonen er åben: 
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00 
Onsdag og fredag kl. 9.30-15.00 
Lørdag og søndag kl. 10.00-14.00 
Lukket på helligdage. 
 

mailto:info@sundhed.dk
mailto:info@sundhed.dk
http://www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/hjaelp-til-sundheddk/andet
http://www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/hjaelp-til-sundheddk/andet
mailto:serum@ssi.dk
mailto:kontakt@sundhedsdata.dk
mailto:info@sundhed.dk
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Åbningstiderne kan ses her: 
www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/hjaelp-til-
sundheddk/andet  

 
Medicin Sundhedsdatastyrelsen 

Ørestads Boulevard 5 
2300 København S 
Telefon: 72 21 68 00 
E-mail: kontakt@sundhedsdata.dk 
 

 

 

 

 

 

http://www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/hjaelp-til-sundheddk/andet
http://www.sundhed.dk/borger/service/kontakt/hjaelp-borger/hjaelp-til-sundheddk/andet
mailto:kontakt@sundhedsdata.dk

