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Sundhedsjournalen: Screeninger – donor – registreringer mv. 

Sundhedsjournalen 

I sundhedsjournalen kan du se sundhedsdata, som det offentlige sundhedsvæsen har registreret 

om dig. Se blandt andet hvornår du har været på skadestuen, kontaktoplysninger på egen læge, 

hvilken medicin, du har købt samt en oversigt over, hvornår du har besøgt din læge, speciallæge, 

tandlæge, fysioterapeut m.fl. 

 Medicinkortet 

 Vaccinationer 

 Henvisninger   

 Aftaler       

 Landspatientregistret   

 Billedbeskrivelser 

 Journal fra sygehus 

 Konsultationer hos læge m.fl. 

 Laboratoriesvar 

 Praktiserende læge 

Screeninger 

Hvis du er mellem 50 og 74 år, vil du i løbet af en fireårig periode modtage en invitation til at 

deltage i en forebyggende undersøgelse for tarmkræft. Du er, som udgangspunkt, tilmeldt 

ordningen. Hvis du ikke ønsker at deltage, skal du derfor framelde dig ordningen. Hvis du 

beslutter at framelde dig, kan du senere tilmelde dig ordningen igen. 

Se mere her 

Fakta 

 Screening (undersøgelser af hele eller dele af befolkningsgrupper) for kræft er aktuelt for 3 typer af 

kræft:  

o livmoderhalskræft 

o brystkræft  

o tarmkæft 

 Tidlig diagnose kan øge muligheden for helbredelse 

https://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/mine-registreringer/mine-screeninger/
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Livmoderhalskræft og HPV 

Fakta 

 Livmoderhalskræft udgår fra den nederste del af livmoderen og skyldes infektion med HPV virus 

 Behandlingen for livmoderhalskræft er operation eller strålebehandling i mere 

avancerede tilfælde 

 Livmoderhalskræft kan forebygges ved HPV-vaccination, der indgår 

i  børnevaccationsprogrammet 

 Forstadier til livmoderhalskræft (celleforandringer) opdages ved en celleprøve fra 

livmoderhalsen (smear undersøgelse) 

 Behandling af forstadierne nedsætter risikoen for udvikling af kræft 

 

Se mere her 

 

 

Mammografi 

 

Fakta  

 Mammografi er en røntgenundersøgelse af brysterne  

 Undersøgelsen bruges til screening for brystkræft 

 En klinisk mammografi er en kombination af en lægeundersøgelse af brystregionen, en 

røntgenundersøgelse af brystet (mammografi) og eventuelt en ultralydskanning med eller uden en 

vævsprøve (biopsi) 

 

Organdonor: 

Her kan du tage stilling til organdonation ved at registrere, om du ønsker at 
donere ét, flere eller ingen organer i tilfælde af hjernedød. Du kan altid 
ændre din registrering.  

Registreringer Under registreringer kan du til- og afmelde dig som 
organdonor, oprette et livstestamente, se status på screeningsforløb, give 

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/rejsemedicin-vacciner/vacciner/generelt-om-vacciner/boernevaccination/
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/kvindesygdomme/sygdomme/celleforandringer/livmoderhalskraeft-og-hpv/
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/mine-registreringer/organdonation/
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pårørende fuldmagt til at se dine sundhedsdata eller privatmarkere et forløb i din journal fra 
sygehus, så det ikke kan ses af andre. 

 

Bloddonor: Hvad kræver det?  

Den vigtigste egenskab hos en bloddonor er, at 

man skal have lyst til at hjælpe dem, som har 

behov for det. Ved at være bloddonor kan du 

hjælpe med at redde patienter på de danske hospitaler. Et hurtigt prik i din arm kan betyde, at en 

anden kan overleve. Se her 

 

 
 

Livstestamente 

Med et livstestamente kan du sikre, at lægerne følger dine ønsker, hvis du 

ligger for døden og ikke selv kan give besked. Du kan registrere, om du ønsker 

behandling, hvis du er uhelbredeligt syg eller uafvendeligt døende. Det koster 

50 kroner og du kan altid ændre din registrering. 

  

https://bloddonor.dk/bliv-donor/hvad-kraever-det/

