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Høringsbrev

Styrelsen for Patientsikkerhed sender hermed udkast til bekendtgørelse om undta-
gelse for journalføring af test for COVID-19.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 15. august 2021. 

Baggrund for bekendtgørelsen
Som led i strategien for håndtering af COVID-19 i Danmark, foretages der hver 
dag mange test for COVID-19 på både offentlige og private behandlingssteder. 
Det er af samfundsmæssig interesse, at testningen kan foregå så hurtigt og 
ukompliceret som muligt. 
 
Når der testes for infektion med COVID-19 (severe acute respiratory syndrome 
co-ronavirus 2 (SARS-CoV-2)), hvor resultatet efter bekendtgørelse om anmel-
delse af COVID-19, er anmeldelsespligtigt til Statens Serum Institut, registreres 
udvalgte data samtidigt. Det er bl.a. på baggrund af de hidtidige erfaringer med 
testningen vurderet, at disse oplysninger er tilstrækkelige til at varetage patient-
sikkerheden. Det anses derfor ikke for nødvendigt, også at skulle foretage jour-
nalføring efter journalføringsbekendtgørelsen i forbindelse med selve udførel-
sen af testen for COVID-19. 

Det foreslås derfor med denne bekendtgørelse, at der alene skal ske journalfø-
ring af patientens identitet, rekvirering for undersøgelse af prøven, samt eventu-
elt modtaget testsvar. 

Desuden fastsættes opbevaringsperioden til 5 år for alle former for tests. Det in-
debærer en nedsættelse af opbevaringstiden for de test, der udføres af eller på 
vegne af autoriserede sundhedspersoner, som ellers har en opbevaringspligt på 
10 år.

Oplysninger som undtages fra journalføringspligten
Øvrige oplysninger, herunder oplysninger om den behandlende sundhedsper-
son, indikation for foretagelse af testen, information og samtykke, udførelse af 
testen samt eventuelle komplikationer og bivirkninger i forbindelse med udfø-
relse af testen m.v. undtages for journalføringspligten.

Øvrige pligter vil stadig gælde
Øvrige forpligtelser i forbindelse med testningen gælder fortsat, herunder iden-
tifikation af patienten, mærkning af prøverne, indberetning af testresultatet m.v. 



Side 2

Frist m.v.
Styrelsen for Patientsikkerhed skal bede om at modtage eventuelle bemærk-
ninger til udkastet senest den 11. august 2021.

Bemærkninger bedes fremsendt til sjur@stps.dk med kopi til pakj@stps.dk og 
belk@stps.dk, hvor sagsnummer 31-1001-285 bedes anført.

Eventuelle spørgsmål kan i uge 28-30 rettes til Pernille Kjersgaard på telefon 
9351 8500. I uge 31-32 kan eventuelle spørgsmål rettes til Betina Leig Keldorff 
på telefon 7755 7745.

Med venlig hilsen

Pernille Kjersgaard
Fuldmægtig, cand.jur.
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