Af Margit Vesterlund, klinisk diætist, Centralkøkkenet Fredericia og Kolding Sygehuse

Bekendtgørelse om kliniske diætisters pligt
til at føre ordnede optegnelser (journalføring)
Sådan hedder det, vi i dagligdagen kalder (journal)notat,

Henvisning til/fra læge, og i givet fald på hvilken baggrund.

når vi efter endt samtale med en patient dokumenterer i

§ 5 Journalen skal opbevares i mindst 10 år regnet fra seneste

Det Grønne System, Elektronisk Patientjournal eller andet.

optegnelse. Der skal indhentes samtykke, hvis journalen eller dele
af den overdrages til andre.

Da jeg i sin tid blev uddannet, fik vi udleveret ovennævnte bekendt-

Der, hvor jeg er ansat, skrives notater i Det Grønne System og

gørelse, så vi vidste, hvad der krævedes af os m.h.t. journalføring.

Elektronisk Patientjournal, hvilket betyder, at navn, fødselsdato

Jeg er dog gennem årene som klinisk diætist blevet opmærksom på,

m.m. altid er givet. For at sikre mig, at jeg får alt med i mine nota-

at der er flere kolleger og studerende, der ikke har hørt om oven-

ter, har jeg udarbejdet følgende skabelon:

nævnte, hvorfor jeg vil gøre opmærksom på bekendtgørelsen her i
fagbladet.
Historisk er der tale om Bekendtgørelse nr. 881 af 30/09/1996.
Lovgivningen, som forskriften, vedrører er LOV Nr. 451 af
22/05/2006 med senere ændringer til forskriften Bekendtgørelse
Nr. 1373 af 12/12/2006.

Nedenstående er uddrag af bekendtgørelsen:
§1.- §3. Enhver klinisk diætist er forpligtiget til at føre daterede
journalnotater for hver klient
§ 4. Journalen skal indeholde oplysninger om:
❁ Klientens navn, fødselsdato og bopæl
❁ Årsagen til henvendelsen
❁ Foretagne undersøgelser, disses resultat samt hvem, der har
foretaget undersøgelse og behandling
❁ Dén iværksatte diætetiske behandling

Henvist p.g.a…
Evt. nødvendige oplysninger; fx øvrige diagnoser, social
status, patientens egne oplysninger…
Kostanamnese viser…
Evt. fysisk aktivitet, rygning…
Pt. har fået vejledning i…
Patientens delmål/mål til næste gang…
Udlev. materiale:…
Plan: …(fx ny tid om 3 mdr. på baggrund af nye lipidtal
eller følg op på fisk eller…)
Signeret:………..

❁ Hvilken information, der er givet til klienten,
evt. risiko for komplikationer.

!

den nye
terminologisliste på www.diaetist.dk

Læs også om journalføring i

Fra Anette Damsgaard Koch, klinisk diætist, Holbæk

Måske ovenstående kan være en hjælp til dig også?

Margit.Vesterlund@fks.regionsyddanmark.dk

Sygehus, har redaktionen modtaget den nye terminologiliste for kliniske diætister, et meget nyttigt redskab i
den kliniske diætists arbejde.
Listen kan findes på FaKD’s hjemmeside.
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