
Egenjournal for 

    

 

 

         
 

 

Egenjournalens opplysninger skal gjøre min kontakt med helsevesenet enklere. 
 

Ved ulykke, traume, akutt sykdom eller annen medisinsk tilstand som berører meg, 

kontakt 

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, 

Avdeling for blodsykdommer   telefon + 47 23 07 04 60 

 

Pårørende Mobiltelefon Relasjon 

     

   

   

   

Navn

 Personnummer

Telefon Mobiltelefon 
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Min diagnose Faktor Grad 

     

  

  
 

 

 

 

 

Operasjoner og andre inngrep 
jeg har gjennomgått 

Inngrep År 

  

  

  

  

Tilleggssykdommer 

 

 

 

 

 

Allergier 

 

 

Annet av interesse 
f.eks. leddproblem, ikke anbefalte medisiner på 

grunn av min blødersykdom. 

 

 

 

Navn

 Personnummer

Telefon Mobiltelefon 
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   Aktuell medisinering 
Behandling for min blødersykdom 

 Antall IU Preparat Intervall 

Profylakse      

Ved akutt situasjon gi   Kontakt alltid Avdeling for blodsykdommer 
 

Øvrig medisinering 
Medisin Styrke Morgen Lunsj Middag Kveld Anmerkning 

       

       

       

       

       

       

       

       

Navn

 Personnummer

Telefon Mobiltelefon 
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Å tenke på ved behandling av blødersyk pasient 

     

 Ved akutt skade ikke utsett behandling med faktorkonsentrat 

 Ordiner ikke acetylsalicylsyre 

 Gi ikke intramuskelære injeksjoner 

 Tapping av ledd skal kun gjøres i samråd med lege på Avdeling for 

blodsykdommer og utføres av erfaren lege 

 

 

Navn

 Personnummer

Telefon Mobiltelefon 
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