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SAMMANFATTNING 

 

I den här rapporten tas språket i journalanteckningar upp och jämförs mellan 

vårdadministratörer och annan sjukvårdspersonal. En upplevelse från LIA (lärande i arbetet) 

är att det är stor variation på hur språket används i journaldokumentationen.  

 

Syftet är att titta närmare på i hur stor utsträckning språkbruket skiljer sig bland 

vårdadministratörer och andra yrkesgrupper.  

 

I den här rapporten påvisas att det finns en hel del skillnader i hur språket används och att en 

förkortning ibland till och med kan ge en mening en helt ny innebörd.  
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1 INLEDNING 

Den här rapporten kommer att ta upp en del språkliga skillnader som finns yrkesgrupper 

emellan i journaldokumentationen. Studien har genomförts med hjälp av avidentifierade och 

slumpvis utvalda utskrivna journalanteckningskopior från vårdavdelningar på 

Centralsjukhuset i Karlstad. Det är 12 journalanteckningar skrivna av vårdadministratörer och 

8 journalanteckningar skrivna av annan sjukvårdspersonal. Alla journalanteckningar är från 

hösten 2016. 

 

1.1 BAKGRUND 

Enligt patientdatalagen 3 kap. 13§ ska patientjournaler vara skrivna på svenska, vara tydligt 

utformade och så lätta som möjligt att förstå för patienten.1 Dessutom står att läsa i 

Landstinget i Värmlands Riktlinje för vårddokumentation att förkortningar endast får 

användas i de fall det är nödvändigt och då ska de vara allmänt vedertagna och förklarade för 

läsaren.2  

 

Behovet av vårdadministratörer fortsätter att öka i hela landet de kommande åren, det märks 

inte minst på att yrkeshögskolorna satsar på utbildningen.3 För att tillgodose det behovet har 

Landstinget i Värmland varit med och skräddarsytt utbildningen till vårdadministratör. Bland 

annat gäller Landstinget i Värmlands skrivhandledning, som är baserad på Svenska 

skrivregler, men med en del förtydliganden och anpassningar till verksamheten. I utbildningen 

ingår också LIA, lärande i arbetet. Där har man möjlighet att följa annan personal än just 

vårdadministratör i det dagliga arbetet. Till exempel läkare, undersköterskor, sjuksköterskor, 

kuratorer och arbetsterapeuter och det är i samband med att annan personal följts under LIA 

som en del skillnader märkts i hur det dokumenteras. Det är därför intressant att ta reda på om 

det är skillnader i dokumentationen mellan yrkesgrupper och om Landstinget i Värmlands 
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skrivhandledning egentligen följs. Den behandlar sådant som hur punktlistor, datum, versaler 

och förkortningar används för att tonen i texten ska visa att vården är seriös, trovärdig och 

vänlig. (Se bilaga A) 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

När språket inte används på rätt sätt kan journalanteckningen misstolkas och ge upphov till 

onödiga missförstånd. Syftet med denna studie är att jämföra journalanteckningar skrivna av 

annan sjukvårdspersonal än vårdadministratörer med journalanteckningar skrivna av 

vårdadministratörer för att identifiera i hur stor utsträckning språkbruket skiljer sig mellan de 

olika yrkesgrupperna.   

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Det här arbetet är avgränsat på så sätt att det endast är journalanteckningar från 

vårdavdelningar på Centralsjukhuset i Karlstad som jämförs. Urvalet är journalanteckningar 

skrivna av vårdadministratörer som jämförs med journalanteckningar skrivna av annan 

sjukvårdspersonal. Fokus ligger på datumformat, förkortningar och uppenbara slarvfel som 

till exempel bokstäver som fallit bort eller tillkommit i ord och felaktigt användande av 

gemener och versaler. Övriga olikheter som förekommer i olika stor utsträckning 

kommenteras inte i detta arbete då det hade blivit alldeles för omfattande, men dessa variabler 

är de som kan anses ge ett allmänt slarvigt intryck.  

 

1.4 METOD 

I denna studie studeras och jämförs journalanteckningar skrivna av vårdadministratörer med 

journalanteckningar skrivna av annan sjukvårdspersonal. Arbetsmaterialet till denna studie 

har IT-avdelningen på Landstinget i Värmland skickat. Dessa journalanteckningar 



 

 

Examensarbete YhVA15 17-09-18  3 

 

En jämförelse av språket i 

journaldokumentation mellan 

yrkesgrupper 

 Helena Norén   

 

 

är slumpvis utvalda av IT-avdelningen och är inte äldre än 12 månader. Det är totalt 20 

anteckningar, 12 som vårdadministratörer har skrivit och 8 som annan sjukvårdspersonal 

skrivit. Önskan var att få tillgång till 20 journalanteckningar från vardera gruppen att studera 

men när det upptäcktes att tillräckligt antal inte var skickat gick det inte att få fram fler på 

grund av hög arbetsbelastning på IT-avdelningen.  

 

 

2 GENOMFÖRANDE 

För att genomföra studien har kontaktat tagits med IT-avdelningen på Landstinget i Värmland 

för att få tillgång till journalanteckningar att studera. Med stöd av Landstinget i Värmlands 

skrivhandledning (se bilaga A) och Landstinget i Värmlands Riktlinjer för 

vårddokumentation2  har sedan felaktigheter som hittats i journalanteckningarna noterats 

utifrån kriterierna; datumformat, förkortningar, gemener och versaler samt uppenbara slarvfel. 

Både det totala antalet felaktigheter och felaktigheter utifrån kriterierna har räknats samman 

från de båda yrkesgrupperna och sedan har en jämförelse gjorts. 

 

En del av förkortningarna som har tagits upp i resultatdelen är skrivna på olika vis, till 

exempel dr. och Dr. men det har inte kommenterats utom när det gäller förkortningen i.v. som 

får en helt annan betydelse när den skrivs med versaler. Det finns fler förkortningar än de som 

omnämnts i journalanteckningarna men då förekommer de bara en gång.  

 

Valet att referera till patientdatalagen är för att visa att Landstinget i Värmland har stöd för sin 

skrivhandledning. 
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3 RESULTAT 

Studien resulterade i att det hittades felaktigheter i alla anteckningar skrivna av annan 

sjukvårdspersonal medan det i anteckningar skrivna av vårdadministratörer förekom mer 

sällan. Totalt var det 156 felaktigheter som hittades i de 8 journalanteckningarna som annan 

sjukvårdspersonal hade dokumenterat medan det hittades 45 fel i de 12 journalanteckningarna 

som dokumenterats av vårdadministratörer.  

 

Datum i löptext skrivs enligt Landstinget i Värmlands skrivhandledning; 1 februari 2017 eller 

den 1 februari 2017.2  Ingen av journalanteckningarna skrivna av annan sjukvårdspersonal 

eller vårdadministratörer följer skrivhandledningens riktlinje om hur datum skrivs. I tre av 

journalanteckningarna skrivna av annan sjukvårdspersonal finns inget datum angett och i de 

övriga fem är datumet skrivet 18/8, 20 gånger. I tre av vårdadministratörernas 

journalanteckningar är det inget datum angett men i en står det 7 oktober vid två tillfällen, i 

två står det 16-11-22, åtta gånger och i de övriga fem 2016-10-07, sju gånger.  

 

Förkortningar ska enligt Landstinget i Värmlands skrivhandledning och Landstinget i 

Värmlands Riktlinje för vårddokumentation undvikas, ändå hittades ett flertal i journalerna.2 

(Se bilaga A). I journalanteckningar skrivna av annan sjukvårdspersonal finns 32 olika 

förkortningar dokumenterade totalt 73 gånger, det innebär att i genomsnitt förekommer det 

9,1 förkortningar i varje journalanteckning. Några av förkortningarna som förekommer är; 

pat. (patienten), r/t (relaterat till), lungrtg. (lungröntgen), op. (operation), dr. (doktor), u.a. 

(utan anmärkning), p.g.a (på grund av), de är dokumenterade i samtliga 8 anteckningar, 37 

gånger. Den vanligaste förkortningen är pat. och den finns representerad i sex av åtta 

journalanteckningar skrivna av annan sjukvårdspersonal men inte i någon av 

journalanteckningarna som vårdadministratörer har skrivit.  
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I journalanteckningar skrivna av vårdadministratörer förekommer också några förkortningar. 

Det är totalt sex olika förkortningar som förekommer nio gånger, det innebär mindre än en 

gång per anteckning. Den som förekommer flest gånger är NÄL (Norra Älvsborgs 

Länssjukhus) som är dokumenterad tre gånger i en anteckning. Förkortningen i.v. (intravenös) 

är dokumenterad i flest journalanteckningar, i två stycken. I.v förekommer också i en 

journalanteckning skriven av annan sjukvårdspersonal men är då skriven med versaler, ”IV”.   

 

Slarvfel förekommer också i större utsträckning i journalanteckningarna skrivna av annan 

sjukvårdspersonal än de som är skrivna av vårdadministratörer. Exempelvis omkastningar av 

bokstäver; matdistrubition, missade bokstäver; uner, luchtid, eller tillägg av bokstäver; 

helgwen, läggesändra, eller utsättande av punkt, i en av journalanteckningarna saknas punkt 

efter varje mening. Slarvfelen som finns i vårdadministratörernas journalanteckningar är färre 

till antal och handlar mest om försvenskning av latinska ord.  

 

 

4 DISKUSSION 

 

Jag var väldigt förväntansfull över att få se hur journalanteckningarna såg ut innan jag fick 

dem, tänk om det inte skulle vara någon skillnad i språket mellan vårdadministratörer och 

annan sjukvårdspersonal. Planen var att studera 20 journalanteckningar skrivna av 

vårdadministratörer och 20 anteckningar skrivna av annan sjukvårdspersonal. Jag fick tillgång 

till ett färre antal anteckningar att jobba med men jag tror inte att utfallet hade sett så värst 

annorlunda ut även om jag haft det antal jag från början önskat.  
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Det var roligt och intressant att göra studien och resultatet är inte särskilt förvånande för mig, 

det hade varit mer förvånansvärt om det varit ett mer likvärdigt språk i journalanteckningarna. 

Det jag sett ute i verksamheten stämmer väl överens med resultatet av studien. Språket skiljer 

sig åt väldigt mycket både vad gäller hur datum skrivs, uppenbara slarvfel och hur 

förkortningar används.  

 

Till exempel förekommer det förkortningar i alla anteckningar skrivna av annan 

sjukvårdspersonal trots att det i Landstinget i Värmlands Riktlinje för vårddokumentation står 

klart och tydligt att förkortningar ska undvikas och om de ändå ska användas ska de förklaras 

vid första användningen i journalanteckningen.2 Hur ska patienten veta vad pat. betyder, eller 

r/t? I journaldokumentationsprogrammet som används inom Landstinget i Värmland finns det 

kortkommandon för de vanligaste orden, skriver jag pat och sedan trycker på enter skriver 

programmet ut ordet ”patienten”. De flesta av förkortningarna som använts i 

journalanteckningarna jag studerat finns redan som kortkommandon 

journaldokumentationsprogrammet. Varför annan sjukvårdspersonal inte använder sig av 

kortkommandon kan jag bara spekulera i men det skulle kunna vara så att de inte vet att den 

funktionen finns.  

 

Angående de olika sätt att skriva datum på som förekommer i journalanteckningarna jag har 

studerat är i alla fall de som gjort dokumentationen konsekventa och använder samma format 

på datumen i varje journalanteckning. Det verkar som annan sjukvårdspersonal genomgående 

använder sig av sättet med dag/månad att skriva datum och vårdadministratörer använder år-

månad-dag. När jag varit på LIA i verksamheten har jag också uppmärksammat att år-månad-

dag är det sätt som används mest. Jag tror att många tycker att det blir tydligare att skriva så 

än som skrivhandledningen säger.  
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Meningen som innehåller IV med versaler som annan sjukvårdspersonal har dokumenterat ser 

ut så här: ”Har behandlats med IV antibiotika som sätts över till tablett 18/8”. Den som läser 

meningen ser IV som är en romersk fyra och då står det att patienten har fått fyra antibiotika. 

Om dessutom datumet hade varit 1 februari hade det stått ”Har behandlats med IV antibiotika 

som sätts över till tablett 1/2”. Har då patienten behandlats med fyra antibiotika som sätts över 

till en halv tablett?  

 

Det samlade intrycket kan bli att vården patienten fått kan uppfattas som oprofessionell om 

denne läser sin journal och upptäcker alla de slarvfel och förkortningar som annan 

dokumenterande sjukvårdspersonal har gjort. Det som tydligt ses i resultatet från studien är att 

de journalanteckningar som är dokumenterade av vårdadministratörer håller en mycket högre 

kvalitet gällande språket.          

 

 

 

5 SLUTSATSER 

Resultatet av studien visar att annan sjukvårdspersonal i genomsnitt har drygt nio 

förkortningar i varje journalanteckning och vårdadministratörer har mindre än en förkortning. 

Den visar också att annan sjukvårdspersonal skriver datum på ett sätt som lätt kan feltolkas.  

Slutsatsen blir att vårdadministratörer är mer professionella i sin dokumentation av 

journalanteckningar jämfört med annan sjukvårdspersonal. För att minska risken för 

missförstånd och höja kvaliteten på språket i journalanteckningar skulle en lösning kunna vara 

att överlåta mer dokumentation åt vårdadministratörer. 

 

 



 

 

Examensarbete YhVA15 17-09-18  8 

 

En jämförelse av språket i 

journaldokumentation mellan 

yrkesgrupper 

 Helena Norén   

 

 

REFERENSER 

1. Sveriges riksdag. Patientdatalag (2008:355). Stockholm. Sveriges riksdag; 2008.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355.  Hämtat 6 maj 2017. 

2. Göran Karlström, Marielle Jalal, Susanna Jönsson, Caisa Hedlund, Monica Ask 

Nilsson, Eric Le Brasseur, Kajsa Borthwick. Landstinget i Värmlands Riktlinje för 

vårddokumentation (LK/150518). Landstinget i Värmland. 2015. 

3. Yrkeshögskolan. Om yrkeshögskolan.  

https://www.yrkeshogskolan.se/Om-yrkeshogskolan/ Hämtat 9 maj 2017. 

 

 

 

 

 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientdatalag-2008355_sfs-2008-355.
https://www.yrkeshogskolan.se/Om-yrkeshogskolan/


 

 

Examensarbete YhVA15 17-09-18  9 

 

En jämförelse av språket i 

journaldokumentation mellan 

yrkesgrupper 

 Helena Norén   

 

 

BILAGOR 

Bilaga A. Landstinget i Värmlands Skrivhandledning (LK/152801) 

 


