
Retningslinjer for bruk av laboratoriejournaler ved 
Universitetet i Oslo (UiO) 

Laboratoriejournaler  



INNLEDNING 

•  Føring av laboratoriejournal er obligatorisk i alle 
eksperimentelle fag.  

•  Journalen skal føres på en slik måte at andre kan gjenta 
forsøkene.  

•  Hovedformålet med journalen er å dokumentere 
laboratoriearbeid som eventuelt skal publiseres.   

•  Journalen er UiOs eiendom, og må innleveres ved utklarering 
eller når prosjektet avsluttes. Laboratoriejournalen skal 
oppbevares forsvarlig av instituttet eller avdelingen i minst 10 år 
etter forsøkene er avsluttet.   

•  Et sekundært mål med laboratoriejournalen er å gi grunnlag for 
patenter. 



GENERELLE RETNINGSLINJER 

•  Veileder/gruppeleder/prosjektleder har ansvar for at alle som 
deltar i hans/hennes gruppe/prosjekt fører laboratoriejournal 
etter gjeldende retningslinjer. 

•  Laboratoriejournalen er personlig og skal føres av en person.  

•  Manglende innlevering ved endt arbeidsforhold kan hindre 
utklarering, utlevering av vitnemål og straffeforfølges. Det er lov 
å kopiere fra egen journal og ta dette med seg til ny 
arbeidsplass. 

 



FØRING AV JOURNAL 

•  Bruk permanent blekk, ikke blyant. 
Bruk gjerne flere farger.   

•  Bruk ikke slanguttrykk eller 
sjargong uten forklaring.  

•  Fjern aldri sider. 
•  Fjern aldri data eller tekst i 

protokollen. Sett en strek over 
avsnittet, og før på initialene dine. 
Korreksjoner beskrives i nærheten 
av rettelsen.  

 



FØRING AV JOURNAL 

•  Før inn navn og tilhørighet 



FØRING AV JOURNAL 

•  Side A0000-1 er ment for 
spesifikk informasjon, regler eller 
retningslinjer fra instituttet eller 
prosjektet.  

 



FØRING AV JOURNAL 

•  Side A0000- 4 – 8 er for 
innholdsfortegnelse til 
eksperimenter.  

•  Innholdsfortegnelse skal 
inneholde:  

–  Sidetall  
–  Tittel 
–  Dato 

 



FØRING AV JOURNAL 

•  Alle eksperimenter bør ha en: 
–  Tittel (navn) 
–  Dato 
–  Metoder 
–  Resultater 
–  Konklusjon 
–  Helst bør det være en kort beskrivelse av 

formålet med eksperimentet.  

 

•  Signer og dater hver side.  



FØRING AV JOURNAL 

•  Navngi alle figurer og før 
beregninger med benevninger. 

•  Løse ark 
–  festes, signeres og dateres.  
–  signaturen skal dekker både 

journalside og det innlimte objekt.  

•  Prøver må dateres og merkes/
nummeres - identifiserbare 

•  Data skal alltid referere utvetydig 
til materiale/prøve. 



FØRING AV JOURNAL 
•  Metoden beskrives nøyaktig.  

–  Inkluder relevante: miljøfaktorer, utstyr, 
materiale osv.  

–  SOP (Standard Operating Procedure) 
tilgjengelig? 

–  Hvis ikke må en fullstendig 
metodebeskrivelse inkluderes.  

–  Beskriv alle avvik fra skriftlig prosedyre.  
 

•  Laboratoriejournalen skal inkludere 
all relevant informasjon og referanse 
til tilleggsinformasjon. 

–   URL 
–  database filer 
–  PC filer 



FØRING AV JOURNAL 

•  Hold journalen oppdatert. Denne skal også kunne brukes av dine 
samarbeidspartnere og veiledere.  


