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Auditvejledning for Almen Praksis 

Vejledning i journalaudit efter standard 2.5 i Den Danske Kvalitetsmodel for Almen praksis 

Opdateret maj 2016 

 

Denne vejledning beskriver hvordan Almen praksis kan gennemføre journalaudit i relation til Den Danske Kva-

litetsmodel. 

 

Journalaudit knytter sig til standard 2.5 indikator 5: 

Klinikken har kvalitetssikret indhold af journaler ved gennemgang af tilfældigt udvalgte journaler minimum en gang 

årligt. Hvis der er påvist mangler, er der rettet op på disse og gennemført en ny gennemgang af journaler.  

(Se journalauditvejledning på Dak-E´s akkrediteringsplatform. Der gennemgås 20 journaler per ydernummer. Hvis 3 

eller flere læger fungerer under samme ydernummer gennemføres 2 audits med 2 x 20 journaler). 

 

Indikator 5 skal læses i det perspektiv, som er anført i standardens formål, hvor det vægtes at journalen in-

deholder de elementer den skal, som det fremgår af lovgivning, vejledninger mv., samt at den fungerer som 

redskab der understøtter den kliniske beslutningsproces og fremmer kontinuiteten i patientforløbet.  

 

Formålet med journalaudit er at revidere et antal journaler for:  

A) at vurdere kvaliteten af journalføringen: 

1. Om indholdet i notater og den samlede føring af journalen er foretaget i overensstemmelse med de gæl-

dende regelsæt i bekendtgørelser, vejledninger og lovgivning.  

Se referencerne i standard 2.5 for henvisning til de gældende regelsæt, se særligt disse bekendtgørel-

ser https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144978 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144979 

2. Om journalnotater og den samlede føring af hver journal er foretaget så en anden læge umiddelbart vil 

kunne tage over og fortsætte arbejdet med patienten 

 

B) at forbedre kvaliteten af journalføringen: 

1. Påpeges der under revisionen af journalerne behov for forbedring, iværksættes dernæst forbedring ved 

justering af hidtidige journalføringspraksis 

2. Efter at den justerede journalføringspraksis har kørt i 3-4 måneder, vurderes det i en fornyet revisionspro-

ces, om de tilsigtede forbedringer er opnået 

3. Er resultaterne på plads, er auditforløbet afsluttet; hvis ikke startes processen forfra 

 
Det understreges dermed, at det er revision af kvaliteten af journalføringen, vurderet ud fra gældende regel-

sæt med henblik på evt. forbedring, der er det primære formål med auditprocessen efter indikator 5 i stan-
dard 2.5. Hvor god kvalitet i den samme sammenhæng er en journalføring, der følger lovgivningen og samti-

dig understøtter kliniske beslutningsprocesser og patientforløb bedst muligt. 

 
 

Hvordan gribes en journalaudit an 
Journalaudit gennemføres på 20 journaler per ydernummer per år i klinikken.  

Journalerne udvælges efter et tilfældighedsprincip, dvs. der kan fx vælges de seneste 20 journaler, eller der 
afgrænses en patientgruppe (fx en sårbar gruppe) der så vælges tilfældigt blandt.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144978
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144979
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Hver journal gennemgås i.f.t. de kontakter, der har været med patienten indenfor det seneste år. Perioden 

kan udvides med yderligere år, hvis det skønnes relevant. 

Hvis der er flere læger i praksis, kan man med fordel foretage audit på hinandens journaler. 

De vedlagte forslag til spørgsmål kan anvendes. (se skema nedenfor: Forslag til spørgsmål til revision af kva-

liteten af journalføring), se også Excel ark der evt. kan benyttes til registrering undervejs i auditprocessen. 

Spørgsmål besvares med: Ja, Nej eller Ikke relevant, i kommentarfeltet kan beskrives hvori kvalitetsmanglen 

består. 

Hvis et spørgsmål ikke skønnes relevant kan det udelades, og der kan evt. suppleres med andre spørgsmål 

efter behov, fx hvis der er valgt journaler fra en specifik patientgruppe (fx diabetikere). 

 

Påpeges der under vurderingerne i de enkelte journaler utilstrækkelig kvalitet i journalføringen, skal klinikken:  

 Præcisere hvori den utilstrækkelige kvalitet består  

 Fastslå hvilke initiativer der skal iværksættes for at sikre en forbedring  

 Følge op snarest med igangsætning af de valgte initiativer - med det formål at forbedre kvaliteten in-

denfor de påpegede områder med utilstrækkelig kvalitet 

 3 - 4 måneder efter iværksættelsen af forbedringerne gennemføres en ny auditproces med nye jour-

naler alene med fokus på at vurdere om de iværksatte forbedringer har haft effekt 

 Er det vurderingen at den ønskede effekt med forbedring af kvaliteten er opnået afsluttes auditpro-

cessen dermed 

 Er den ønskede forbedring / effekt ikke opnået, gentages forløbet til forbedringerne er på plads 

 

Auditprocessen skal gennemføres en gang årligt, og det vil de følgende år være hensigtsmæssigt at kunne 
tage udgangspunkt i egne tidligere erfaringer med auditprocesser. Det anbefales derfor at klinikken fastholder 

en dokumentation af sin proces med vurderinger, overvejelser og initiativer til forbedring mm. Fastholdelsen 

kan ske gennem auditskemaer, mødereferat, rapport eller andet. 
 

 
Surveyorbesøg 

Surveyorne vil ved surveybesøget spørge ind til resultaterne af journalaudit og eventuelle opfølgende initiati-
ver til forbedringer, og til den opfølgende vurdering af effekten af initiativerne og om en forbedring blev op-

nået.  

Journaler vurderet under audit skal ikke fremvises ved survey. 
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Forslag til spørgsmål til revision af kvaliteten af journalføring 

 

I skemaet ses eksempler på spørgsmål.  § angivelserne henviser til bekendtgørelsen*. 

Der kan ændres på sammensætningen af spørgsmålene til journalaudit, flere kan tilføjes eller udelades. 

*Bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse 

og overdragelse m.v.).   https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144978  
 

 *BEK: § 

og styk-
ke nr. 

Spørgsmål til kvaliteten af journalføring 

Journalaudit efter standard 2.5 indikator 5 
 

1 § 10,2 Er der en klar beskrivelse af problemstilling/diagnose?  

2 § 10,2 Er der en plan for behandling/ordination af lægemiddel/sendt henvisning? 

3 § 10,2 Er der knyttet relevante journaloptegnelser om, hvad problemstillingen drejede 

sig om til alle registrerede kontakter til klinikken? 

4 § 9,5 Er notater forståelige for andre end forfatteren?  

5 § 10,2 Ved afvigelse fra gængs praksis: er dette begrundet i journalen? 

6 § 10,2 Er batchnumre noteret ved vaccinationer? 

7 § 12,1 Er det noteret - i det omfang lægen har fundet det nødvendigt i den konkrete 

situation - at patienten har fået rette information evt. udleveret patientinforma-
tion (udskrift på papir, link til hjemmeside etc.) og samtykket? 

8 § 10,2 Er patienten henvist til relevante behandlingstilbud?   

9 § 10 Er eventuelle henvisninger udfyldt med information om allergi, aktuel medicin 
(afstemt I FMK) og relevante prøveresultater? 

10 § 10,3 Er der aftalt ny tid med patienten og eventuelt opfølgning på parakliniske under-
søgelser? 

12 § 10,2 Hvis der er tale om en KOL eller Diabetes 2 patient - er klinikkens procedure for 

gennemførelse af disse patientforløb fulgt herunder diagnosticering samt kon-
troller? 

* Bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, 
videregivelse og overdragelse m.v.).    

 

 

 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144978

