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Hva er journalen?

Diskuter i summegrupper

• Hvorfor skriver vi journal?

• Hvilke funksjoner har en medisinsk journal?



Lov og forskrift:

• Lov om helsepersonell: §39.Plikt til å føre journal
• Den som yter helsehjelp, skal nedtegne eller registrere opplysninger som nevnt i § 40 

i en journal for den enkelte pasient. Plikten til å føre journal gjelder ikke for 
samarbeidende helsepersonell som gir hjelp etter instruksjon eller rettledning fra 
annet helsepersonell.

• § 40 Krav til journalens innhold m.m.
• Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og 

nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som 
er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i 
medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

• Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.

• Forskrift om pasientjournal §2
• pasientjournal/journal: samling eller sammenstilling av nedtegnede/registrerte 

opplysninger om en pasient i forbindelse med helsehjelp, jf. helsepersonelloven § 40 
første ledd



Hva er journalen?

1. Arbeidsverktøy for oppfølging av pasienten
• Dokumentasjon av undersøkelse og behandling

2. Dokumentasjon til kontrollformål
• Internkontroll/kvalitetssikring 

• Eksternt tilsyn 

• Klage- og rettssaker

3. Informasjon som kan brukes til ymse anna:
• Forskning

• Undervisning, opplæring 

• Forsikring, dokumentasjon



Journalen som sjanger

Diskuter i summegrupper:

• Hva kjennetegner den medisinske journalen som sjanger?
• Innhold

• Språk

• Hva bør vi unngå når vi skriver journal?



”Bindemiddelet skal være journalen 
(...) Men dagens journal er 
elektronisk Babels tårn. Her er 
forvirrede tungemål som ikke forstår 
hverandre. Journalen er et 
konglomerat av essens og detalj. Her 
er myriader av ensomme data og 
subtile spesialanalyser. Det eneste 
som mangler er en modig tolk som 
skriver sammendrag forståelig for 
den helhetslegen som ikke finnes.”



”Den medisinske journalen trenger 
blodoverføring fra det levende liv.”

”Jeg vil de skal finne meg slik jeg fant en 
same over sin lasso i Finnmark i 1978.Han 
var mett av dager, men ikke av rein. For 
siste gang ville han være med på samling, 
skilling og merking. Fra toppen av Maslows
behovspyramide kastet han lassoen over 
en reinbukk. Der og da stupte han død til 
samenes himmel. Jeg kom, synet liket som 
det heter i medisinens språk og skrev 
dødsattesten. I rubrikken for Særlige 
merknader skrev jeg: ”Smil om munn”.”



§ 8.Krav til journalens innhold

• Pasientjournalen skal inneholde følgende opplysninger dersom de er 
relevante og nødvendige:

a) Tilstrekkelige opplysninger til å kunne identifisere og kontakte pasienten, 
blant annet pasientens navn, adresse, bostedskommune, fødselsnummer, 
telefonnummer, sivilstand og yrke.

b) Opplysninger om hvem som er pasientens nærmeste pårørende, jf. 
pasientrettighetsloven § 1-3 bokstav b og lov om psykisk helsevern § 1-3, og 
hvordan vedkommende om nødvendig kan kontaktes.

c) Dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse, skal det nedtegnes hvem 
som samtykker på vegne av pasienten, jf. pasientrettighetsloven kapittel 4.

d) Når og hvordan helsehjelp er gitt, for eksempel i forbindelse med ordinær 
konsultasjon, telefonkontakt, sykebesøk eller opphold i helseinstitusjon. 
Dato for innleggelse og utskriving.



Spesielt grundig dokumentasjon

Diskuter i summegrupper

• Hvilke situasjoner bør vi passe på å dokumentere ekstra grundig?



§ 8.Krav til journalens innhold

e) Bakgrunnen for helsehjelpen, opplysninger om pasientens sykehistorie, 
og opplysninger om pågående behandling. Beskrivelse av pasientens 
tilstand, herunder status ved innleggelse og utskriving.

f) Foreløpig diagnose, observasjoner, funn, undersøkelser, diagnose, 
behandling, pleie og annen oppfølgning som settes i verk og resultatet av 
dette. Plan eller avtale om videre oppfølgning.

g) Opplysninger som nevnt i § 6 fjerde ledd. (Den journalansvarlige kan ikke 
beslutte at opplysninger ikke skal stå i journalen dersom opplysningene er 
av betydning som dokumentasjon for uenighet mellom helsepersonell i 
faglige spørsmål vedrørende helsehjelpen som ytes pasienten.)

h) Overveielser som har ledet til tiltak som fraviker fra gjeldende 
retningslinjer.





§ 8.Krav til journalens innhold

i) Om det er gitt råd og informasjon til pasient og pårørende, og 
hovedinnholdet i dette, jf. pasientrettighetsloven § 3-2. Pasientens 
eventuelle reservasjon mot å motta informasjon.

j) Om pasienten har samtykket til eller motsatt seg nærmere angitt 
helsehjelp. Pasientens alvorlige overbevisning eller vegring mot 
helsehjelp, jf. pasientrettighetsloven § 4-9. Pasientens samtykke 
eller reservasjon vedrørende informasjonsbehandling. Pasientens 
øvrige reservasjoner, krav eller forutsetninger

k) Om det er gjort gjeldende rettigheter som innsyn i journal og krav 
om retting og sletting, utfallet av dette, ved avslag at pasienten er 
gjort kjent med klageadgangen, og eventuell klage i slik sak





§ 8.Krav til journalens innhold

l) Utveksling av informasjon med annet helsepersonell, for eksempel 
henvisninger, epikriser, innleggelsesbegjæringer, resultater fra rekvirerte 
undersøkelser, attestkopier m.m.

m) Pasientens faste lege. Det helsepersonell som har begjært innleggelse 
eller har henvist pasienten.

n) Individuell plan etter spesialisthelsetjenesteloven § 2-5, psykisk 
helsevernloven § 4-1 eller kommunehelsetjenesteloven § 6-2a.

o) Sykmeldinger og attester.
p) Uttalelser om pasienten, for eksempel sakkyndige uttalelser.
q) Om det er gitt opplysninger til politi, barneverntjenesten, helse- og 

omsorgstjenesten, sosialtjenesten mv., og om samtykke er innhentet fra 
pasienten eller den som har kompetanse til å avgi samtykke i saken. Det 
skal angis hvilke opplysninger som er gitt.



§ 8.Krav til journalens innhold

r) Tvangsinnleggelser, annen bruk av tvang, det faktiske og rettslige 
grunnlaget for slik tvang og eventuelle kontrollkommisjonsvedtak, jf. 
lov om psykisk helsevern

s) En faglig begrunnelse i de tilfellene legen har reservert seg mot 
apotekets generiske bytterett

t) Opplysninger om hvorvidt pasient med psykisk sykdom, 
rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade har 
mindreårige barn eller mindreårige søsken

u) Opplysninger om foreldrene som har konsekvens for barnets 
behandlingssituasjon, herunder nødvendige opplysninger om 
foreldrenes helsetilstand



Oppsummering og repetisjon (a-u)

Diskuter i summegrupper

• Hvilke situasjoner bør vi passe på å dokumentere ekstra grundig?



Ekstra grundig dokumentasjon

• Når journalen senere kan bli brukt som juridisk dokument

• Vold og mishandling

• Yrkesskader

• Ved usikkerhet og tvil

• ”Dette har jeg aldri har sett før”



Lancet. 1988 Jun 11;1(8598):1344-5.

HIV-1 infection in Norwegian family before 1970.

Frøland SS, Jenum P, Lindboe CF, Wefring KW, Linnestad PJ, Böhmer T.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2897596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fr%C3%B8land SS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=2897596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jenum P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=2897596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindboe CF[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=2897596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wefring KW[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=2897596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Linnestad PJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=2897596
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%B6hmer T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=2897596


Mal for journalnotater

PSOAP
• P= problem, pasienten presenterte 

problem ( evt P1, P2 ved flere 
problemstillinger)

• S= sykehistorie, subjektivt (det 
pasienten forteller)

• O= observasjon, objektivt (det legen 
observerer, funn ved undersøkelse, 
supplerende u.s.)

• A= analyse – legens vurdering, 
tentativ diagnose, diff.diagnoser

• P= plan – hva skal skje videre, evt. 
«sikkerhetsnett»

Lytte, undersøkelse, vurdere

• A: Anamnese

• US: Undersøkelse

• V/T: Vurdering/tiltak



Vanlige ting kan vise seg å være vanskelig

• Diskuter i summegrupper

• Hva pleier dere alltid å ha med i journalnotat ved akutt vond rygg på 
legevakt?

• Hvilke andre «standardkonsultasjoner» kan en sjekklistetankegang 
være nyttig?



Gode sjekklister som hjelpemiddel

”The fear people have about the
adherence to protocol is rigidity. 
They imagine mindless automation, 
heads down in a checklist, incapable
of looking out their windshield and 
coping wiht the real world in front of
them. But what you find, when a 
checklist is well made, is exactly the
opposite. The checklist gets the
dumb stuff out of the way, the
routines your brain shouldn´t have to 
occupy itself with” 



Ressurser og sjekklister ved vold på legevakt:

• Nettkurs om volds og overgrepshåndtering for legevaktspersonell.

• Legevaktshåndboken (lvh.no)

• Protokoll for undersøkelse med skisser www.overgrepsmottak.net

• Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om barnemishandling 
(nktvts.no)

http://www.overgrepsmottak.net/






Kommunikasjon i pasientjournaler

• Journalen brukes ofte til kommunikasjon
• Henvisninger og epikriser

• PLO-meldinger

• Attester og brev

• Tilbakemeldinger på andres arbeid kan være  en utfordring
• Kun informasjon som angår pasienten skal i journalen

• Faglig uenighet kan ikke utelates
• § 8 «Den journalansvarlige kan ikke beslutte at opplysninger ikke skal stå i journalen 

dersom opplysningene av betydning som dokumentasjon for uenighet mellom 
helsepersonell i faglige spørsmål vedrørende helsehjelpen som ytes pasienten.»

• Husk at pasienten har innsynsrett








