
Instruks for medisinstudenter vedrørende journalopptak på 
Diakonhjemmet Sykehus 
 
 Studentene organiserer selv hvem som er i akuttmottaket til hvilket tidspunkt.  
 Det skal være maksimalt 3 studenter (2 på MED, 1 på KIR) samtidig i akuttmottaket.  
 Ved rapportmøte kl. 15:30-16:30 kan det være vanskelig å hjelpe studentene. Derfor bør studenter 

komme før eller etter dette tidsrommet.  
 

Ansvarlig lege  
 Må tilse pasienten først og forvisse seg om at det er forsvarlig at studenten tar opp journal og at 

pasienten samtykker til dette.  
 Har ansvar for at pasienten blir avklart i rimelig tid.  
 Har ansvar for å undersøke pasienten, rekvirere nødvendige undersøkelser, igangsette behandling 

og føre kurve, samt informere pasient og eventuelt pårørende.  
 Godkjenner studentens journalnotat i DIPS og skriver et tilleggsnotat om nødvendig.  
 På alle pasienter skal navnet på ansvarlig lege stå i DIPS på AKU-listen i tillegg til «stud.med.».  

 
Studentene  
 Skal hente klær fra kleslageret.  
 Skal diskutere sine funn og utredning/behandling med ansvarlig lege.  
 Kan være med på andre vaktoppgaver.  
 Skriver journal enten i akuttmottaket (hvis plass), på hovedstudentrommet (døgnet rundt) eller på 

rommet i etasjen under akuttmottaket (merket studentrom / soverom for vakthavende LIS på 
medisin). I dette rommet kan studentene sitte kl 09:00 - 00:00 alle dager. Mellom kl 00:00 - 09:00 
er rommet soverom for vakthavende LIS som ikke må forstyrres.  

 Skriver navnet på ansvarlig lege og eget navn innkomstjournalen.  
 Må ikke ta med kurve, henvisning osv. ut av akuttmottaket (evt ta kopi som makuleres etterpå)  
 Må si fra hvor de sitter og jobber og aldri dra før pasienten/journalen er avklart.  
 Gir beskjed til ansvarlig lege når journalen er ferdig. Ansvarlig lege leser gjennom journalen og 

godkjenner journalen i DIPS (alternativt sender studenten journalen «til godkjenning» i DIPS).  
 Papirutskrift av innkomstjournalen legges i hyllene (LIS medisinrom i akuttmottak).  
 Må holde oversikt over hvilke pasienter de har skrevet på, til de har fått alle journalene sine 

godkjent. Til dette kan man benytte funksjonaliteten «Egne pasienter» i DIPS Arena (klikk på 
listen «mine pasienter» (F10) og legg til pasienten i listen «egne pasienter» ved å trykke på de tre 
prikkene som står til høyre for aktuell pasient).  
 

Pasienter som likevel ikke blir innlagt (polikliniske pasienter)  
Studenten skriver innkomstjournal. Deretter oppretter studenten et poliklinisk notat, kopierer 
innholdet fra innkomstjournalen og limer inn i det polikliniske notatet. Deretter skal innkomst-
journalen slettes (det skal da være kun et poliklinisk notat i DIPS). Studentene må be om hjelp fra 
ansvarlig lege til å legge inn aktuelle diagnose- og/eller prosedyrekoder før notatet godkjennes.  
 
Spesielt for termin 1  
Studentene skal i løpet av semesteret skrive minst 5 indremedisinske journaler ved Diakonhjemmet 
Sykehus. De 2 første journalene skal tas på inneliggende pasienter. For å ta opp journal på 
inneliggende skal man ta kontakt med en lege på en av sengepostene. Disse journalene skal ikke bli 
en del av sykehusets journal, men skal skrives anonymisert i Word. Disse journalene skrives ut og 
legges i hyllene på møterommet i akuttmottaket (på samme måte som angitt over). De neste 3 
journalene skal tas opp som innkomstjournal i akuttmottaket.  
 

Med vennlig hilsen Ida Bos-Haugen og Alexander Mathiessen 


