
Tidningen Dagens Medicin har samlat på lustiga journalanteckningar:  
  
 

1. Inget illamående eller kallsvett vid ontet. 
 

2. Söker p.g.a att ha slagit i vänster stortå som nästan helt har lossnat. Personalen får dock ej 
dra loss den, då det gör ont. 

 
3. Ligger på britsen, påverkad av ont. 

 
4. Har huvudvärk i huvudet. 

 
5. Har mått relativt bra i gipset. 

 
6. Fick dock besked om att hjärtat var bra, men att hon skulle återkomma om hon blev 

medvetslös. 
 

7. Poängterar att det är viktigt att patienten håller sig ren mellan fötterna. 
 

8. Patienten har mandolinstor prostata. 
 

9. Brunbjörnsstor resistens borttages. 
 

10. Patienten har små frimärken i vagina. 
 

11. Öron skymtar bleka bakom vax. 
 

12. Detta var de patienter som blev liggande på mitt skrivbord. 
 

13. Gosse med rör i höger öga. Har rör i båda plastöronen. 
 

14. Patienten har protes upp och ner. 
 

15. Smärtan i ryggen kommer när patienten ligger raklång med båda benen på rygg. 
 

16. Har varit och fjällvandrat. Nedkom med helikopter igår. 
 

17. Patienten går med något sånär levande stöd. 
 

18. Aktuella mediciner: vet inte vad de heter. 
 

19. Slipsen nedsys i såret. 
 

20. Patienten är gravid i 19:e månaden. 
 

21. Ont i vänster växellåda. 
 

22. Använder käpp och håller sig på vägarna. 
 

23. Patienten har tidigare haft öron men dessa har ramlat bort. 
 

24. Patienten tycker att höger stortå hänger ner något jämfört med de andra fingrarna. 
 

25. Söker för allergiska besvär. Samtal via magen som tolkar. 
 

26. Blöder ibland ifrån vänster näsa. 
 

27. Avföringen har samma färg som dörrarna på avdelning 19. 
 

28. 1974 fick patienten en grävskopa över sig. Sedan dess ringningar i öronen. 



 
29. Änka sedan 1980 då patienten dog i hjärtinfarkt. 

 
30. Lider av besvedande svära. 

 
31. Ibland mår patienten bättre, ibland sämre. Ibland mår hon inte alls. 

 
32. När hon känner sig trött kan ansiktet vridas åt höger och där stå och smårycka en stund. 

 
33. Femårig flicka med öroninflammation två gånger årligen sedan urminnes tider. 

 
34. Patienten måste sova högt under kudden. 

 
35. Liten knöl på höger sida av vänster skalle. 

 
36. Patienten röker en cigarett i veckan. Uppmanar honom att dra in på rökningen. 

 
37. En hel del bekymmer med sina fötter, kan inte sjunga för halsen. 

 
38. Hon beskriver huvudvärken som spännande. 

 
39. Kräkningarna försvann på eftermiddagen. Likaså maken. 

 
40. Urin odlad på distriktsläkaren visar växt av coli. 

 
41. Patienten har återigen fått ont i värken. 

 
42. Vänster knä svullnade upp och sökte distriktsläkare. 

 
43. Patienten fick rådet att gå och hänga sig. 

 
44. Kan ej få ned hakan mot huvudet. 

 
45. Patienten är betydligt piggare sedan hon kom härifrån. 

 
46. Patienten har bedömts som osammanhängande. 

 
47. Druckit ett glas rödvin på kvällen tillsammans med kokta hummern. 

 
48. Har börjat få blodiga små matskedar i avföringen upp till 15-20 gånger per dag. 

 
49. Patienten har varit placerad på ett hunddagis i Gävle med stöd av socialtjänsten. 

 
50. Stumpen blödde igenom varför den byttes. 

 
51. Lastbilschaufför med god kondition som åker en mil utan att bli andfådd i vanliga fall. 

 
52. Lymfkörteln skickades samma dag som patienten i taxi till Uppsala. 

 
 


