
Hvordan skrive en god innkomstjournal? 
  

Familie/sosialt/funksjon: Husk å få med sosiale forhold rundt pasienten og funksjonsnivå. Bor 

pasienten i leilighet i x. etasje med heis/uten heis? Går med eller uten støtte? Kommunal hjelp? 

Nåværende/tidligere yrke? 

 

Heriditet: Hvis far døde av hjerteinfarkt, hvor gammel var han da? Det har betydning om han var 40 år 

eller 95 år.  

 

Tidligere sykdommer: Skriv opp kronologisk. Hvis pasienten har hatt hjerneslag, var det infarkt eller 

blødning? Har hun noen sekveler eller ikke? KOLS, angina, hjertesvikt; prøv å skrive hvor plaget de er av 

deres kroniske sykdom.  

 

Aktuelt: Dette er kanskje den viktigste delen av journalen. Vær nøye med sykehistorien! HUSK å få med 

negative symptomer/tegn. Det finnes mye relevant informasjon i både innleggelsesskriv og 

ambulansejournal som gjerne kan brukes. Dette gjelder spesielt klinisk status hos dårlige pasienter og 

resultat av undersøkelser prehospitalt (EKG, blodprøvesvar, urinprøver) samt medikamenter gitt. 

 

Allergi: Husk å få med hvilken type reaksjon! 

 

Stimulantia: Ikke skriv moderat/lite osv under alkohol. Prøv å få pasienten til å estimere hvor mye. Et 

glass? 5 glass? 10 glass? 2 flasker? 

 

Naturlige funksjoner: Husk å beskrive ikke bare hvordan det er under det aktuelle men hva som er 

normalsituasjonen. Har de avføring 1 gang om dagen? Hver 3.dag? Hvis nokturi, er det x 1 eller x 5 osv. 

Ikke skriv uendret (man vet da ikke hvordan det er fra tidl.). 

 

Medikamenter: Skal aldri kopiere fra en tidligere journalnotat med mindre pasienten ikke er kognitiv 

svekket og bekrefter at han/hun bruker de samme medikamentene. Dersom pas. er usikker/vet ikke, be 

sykepleier ringe pårørende/hjemmesykepleie/apotek/fastlege. Får man ikke kontakt med noen av disse, be 

sykepleier på post undersøke dette dagen etter. Dersom pasienten bruker Marevan, husk å få med ukedosen 

og helst hvor mange tbl. vedkommende tar daglig. Viktig å få med formulering av medikamentet (tbl, 

mikstur, sc, iv, supp, osv.). 

 

Status presens: Husk dato og tidspunkt for status presens! Prøv å vurdere pasientens volumstatus 

spesielt ved elektrolyttforstyrrelser. 

 Hypovolem: tørre slimhinner i munnen, ta ortostatisk blodtrykk hvis mulig (blodtrykk og puls 

liggende, stående umiddelbart og etter 3 min.). Faller systoliske BT med med mer enn 20 mmHg 

eller diastoliske BT med mer enn 10 mmHg eller pulsen stiger med mer enn 20 og pasienten blir 

svimmel er det tegn på ortostatisme noe som indikerer hypovolemi. Dersom pasienten ikke kan stå 

på bena, ta BT og puls liggende og sittende umiddelbart og etter 3 min. Dere får hjelp til dette av 

sykepleier. 

 Hypervolem: halsvenestuvning, knatring, svekket respirasjonslyd og dempning over lungene, 

ascites, pitting ødem. 

 Pasienten vurderes normovolem dersom ingen tegn eller symptomer på hypo- eller hypervolemi. 

Vurdering av volumstatus er vanskelig men ofte veldig viktig. Prøv dette så godt dere klarer.  

Er pulsen regelmessig eller uregelmessig? Er temperaturen målt i øret eller er den målt rektalt? Dette er 

spesielt viktig hos en pasient med mistanke/sikker infeksjon. SpO2 ved romluft eller med O2 og ev. hvor mye 

O2? 

Respirasjon: Hvordan puster pasienten? Beskriv respirasjonen; ubesværet, besværet, overfladisk, bruk av 

aksessorisk muskulatur etc. 

 



Blodgass: Husk å skrive med eller uten tilført O2. Dette er veldig viktig. Dette skal tas hos alle pasienter 

med dyspne, KOLS/astma forverring m.fl. Dere skal ta med talleverdiene for: pH. PCO2, PO2, HCO3 

(bikarbonat) eller BE. Laktat bør også tas med spesielt hos de med hypoksi, hypoperfusjon av perifert vev, 

intoksikasjon, leversvikt, nyresvikt, tarmiskemi. 

 

HUSK vekt og høyde hvis mulig. Få med om det er pasienten som har oppgitt vekten eller om pasienten ble 

veid i mottaket. Alle pasienter som kan stå skal veies i mottaket. Sykepleierne pleier å gjøre dette og føre det 

på AKU-kurven. Vektendring? Hvor mye og over hvor lang tid? Prøv å beskrive pas. ernæringsstatus. Prøv 

å unngå bruk av ordet "hold", skriv heller undervektig, normalvektig eller overvektig. 

 

Mammae: Bør undersøkes hos kvinner over 40 år. 

 

Cor: Få med om 2.tone er bevart eller ikke. Ikke skriv "med utstråling til karotidene". Skriv heller ”med 

forplantning til karotidene". Lyd utstråler ikke men forplanter seg.  

 

Abdomen: Husk å beskrive form. Husk tarmlyder. Videre må dere ta med om det er bankeømhet (med 

pasienten sittende) eller ev. trykkømhet over nyrelosjer (med pasienten liggende). Husk også lyskepuls. 

Husk rektal eksplorasjon! Bør gjøres hos de med vekttap og anemi av ukjent årsak. Mistanke om malignitet. 

Gastrointestinal blødning. Abdominale smerter m.fl. 

 

Ekstremiteter: Prøv å palpere etter a. poplitea, a. tibialis posterior, a. dorsalis pedis. Beskriv huden: tørr 

og varm? Ødemer? 

 

Nevrologisk undersøkelse: Da dere ikke har lært dette skal ansvarshavende lege hjelpe dere med dette. 

Ikke skriv bare reflekser. Det gir ikke mening! 

 

VELDIG VIKTIG: SKRIV ALDRI UA/Uten anmerkning! Det skal stå hva dere har gjort og ikke gjort 

ved klinisk undersøkelse. Det godtas ikke at det f.eks. står abdomen: UA. Har du auskultert, 

palpert/perkutert etter forstørret lever/milt? Lyskepuls? Bankeøm over nyrelosjer? Rektal eksplorasjon? 

Hemofec? Osv. Det skal som nevnt stå hva dere har gjort og ikke gjort.  

 

INGEN JOURNAL GODKJENNES DERSOM DET STÅR UA/UTEN ANMERKNING/NORMAL! 

 

Resyme: Ikke gjenta hele teksten under aktuelt. Oppsummer kort pasientens tidligere sykdommer (det som 

er relevant for det aktuelle), hvorfor pasienten kommer inn og hva dere finner under klinisk undersøkelse. 

Deretter prøv å foreslå utredning/behandling og avslutt med tentativ diagnose og differensial diagnoser. 

Dette kan dere diskutere med ansvarlig lege.  

 

TENK ALLTID: HVORFOR? HVORDAN? HVA? 

For eksempel: 

 

 HVORFOR har pas. vondt i magen/er tungpusten/har brystsmerter/synkoperer? 

 HVORDAN kan jeg forklare det (patofysiologien)? 

 HVA er behandlingen? 

 

Husk at dere kan snakke med ansvarshavende lege og få hjelp og råd! Aldri nøle med å spørre! VÆR 

NYSGJERRIG! VÆR AKTIV! VÆR MED! 

 

Gi og spre KOL! 
KOL: Kjærlighet, Omsorg og Latter! 

 

Lykke til! 

Kiarash Tazmini 

Lektor ved Diakonhjemmet sykehus 


