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SAMMANFATTNING 

 

En av vårdadministratörernas främsta uppgifter är journalskrivning och dokumentation. Då 

patienter idag enkelt når sina journaler via nätet är det viktigt att texten skrivs utifrån läsaren. 

Vid journalskrivning behandlas informationen av både en dikterande person och en person 

som skriver ut diktatet. Det är viktigt att informationen behandlas rätt i alla led för att rätt 

budskap ska nå läsaren. 

 

Syftet med detta arbete är att lyfta ämnet med korrekt diktering som länge resonerats kring 

inom hälso- och sjukvården. Underlaget inhämtades genom att utföra två 

enkätundersökningar. En enkät skickades till vårdadministratörer på Centralsjukhuset i 

Karlstad och en enkät skickades till ansvariga för läkarutbildningen på Örebros universitet. 

Arbetet undersöker hur vårdadministratörer påverkas av olika former av diktering och vilket 

värde som läggs på undervisning av diktering under läkarutbildningen.  

 

Vad rapporten sedan visar är att dikteringskonsten är en enormt värdefull egenskap både ur 

arbetsmiljösynpunkt och patientsäkerhetsperspektiv. Läkarutbildningen bekräftar värdet av 

dikteringskunskaper men har inte lagt undervisningen som en egen kurs.  
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1 INLEDNING 

Yrket vårdadministratör har funnits i Sverige sedan 1920-talet, men då titulerades det 

läkarsekreterare. Från början handlade arbetsuppgifterna om att bistå läkare med 

journalskrivning och läkarens dokumentation men med åren har åtagandena utvecklats, 

breddats och kommit att inriktas mot administration inom hela vården. De första 

läkarsekreterarna använde sig av stenografi för att dokumentera, senare kom skrivmaskinen 

och idag har man gått över till datoriserat skrivande direkt in i de elektroniska 

patientjournalerna [1]. 

 

Under årens lopp har bristen på vårdpersonal gjort sig allt mer påtaglig. Med för få läkare blir 

stressnivån märkbar och arbetsbördan hög på de anställda läkarna som får ta patienter på 

löpande band. Även hos vårdadministratörer märks underbemanningen av genom en ökad 

arbetsbörda. Resultatet blir bland annat att administrativa uppgifter blir lagda på hög och inte 

hinns med att arbetas av. Ur patientsäkerhetssynpunkt är detta något mycket tragiskt och det 

har länge diskuterats hur man kan vända den onda cirkeln. Idag kan patienter nå sina journaler 

via nätet vilket också gör det än viktigare att journalanteckningar och annat blir skrivet i tid 

[2]. 

 

Men även om alla anteckningar blir utskrivna inom rimlig tid räcker det inte alltid. Det läggs 

även stor vikt vid att det som skrivs ut är skrivet på ett sätt och med ett språkbruk som är lätt 

för patienterna att förstå. Utan korrekt språkbruk blir texten i journalerna obegripliga.  

 

Ute på sjukhus och vårdcentraler diskuteras ofta mellan läkare och vårdadministratörer hur 

journaldiktering ska gå till. Diktering är en evig aktuell fråga och ett hett ämne som kritiseras 

både positivt och negativt av personalen inom hälso- och sjukvården. Väsentliga moment för 
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att diktering och arbetet mellan yrkesgrupper ska bli så bra som möjligt ligger i ett gott 

samarbete, öppen kommunikation och tydlighet.  

 

I denna rapport lyfts ämnet diktering mot ytan för att försöka få en inblick i dagens situation 

av hur viktig dikteringen är för dokumentation och hur vårdadministratörer kan påverkas av 

dikteringens variationer.  

 

1.1 BAKGRUND 

Kärt barn har många namn brukar det heta. I Sverige finns flera begrepp som beskriver 

samma yrkesgrupp, den som idag i Värmland tituleras vårdadministratör. De olika begreppen 

som används runt om i landet är medicinsk sekreterare, vårdadministrativ sekreterare, 

läkarsekreterare och vårdadministratör. I detta examensarbete används titeln 

vårdadministratör för att beskriva yrkesrollen.  

 

På flera håll i landet skriver läkare sina journalanteckningar själva men de flesta fall tas hjälp 

från vårdadministratörer. Numer finns journalen att läsa via nätet och detta tycker många 

patienter är positivt. Däremot är det många journalanteckningar som inte skrivs i direkt 

anslutning till läkarbesöket vilket medför att anteckningen kan förbli osignerad efter utskrift. 

Hela vårdkedjan, från läkarens patientkontakt till skriven och inlagd journalanteckning, kan 

sammanfattas på följande sätt: 

Läkaren träffar patienten vid ett besök. Efter besöket spelar läkaren in sina anteckningar på en 

ljudfil (vilket kallas diktera) som läggs upp på en lista i journalsystemet. Därefter plockar en 

vårdadministratör upp ljudfilen (diktatet) och skriver ner det läkaren säger direkt som en 

journalanteckning i patientens journal. Ibland kan journalanteckningarna vara bristfälliga eller 

felaktiga på grund av att läkaren gjort ett otydligt diktat eller att journalen inte korrigerats 
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innan den signerats. Det yttersta ansvaret för patientjournalen har ansvarig läkare men ändå 

råder delade meningar om vem som ska ta ansvar för inträffade fel och brister [3]. 

 

1.1.1 Patientdatalagen (2008:355) 

Patientdatalagen (2008:355) är en lag som omfattar regler gällande personuppgifter och 

journalhandlingar inom hälso- och sjukvården. Lagen omfattar både privat och offentlig 

sjukvård. I Patientdatalagen kan man läsa om de rättigheter, skyldigheter och hanteringen av 

patientjournaler som finns. Vidare innehåller lagen uppgifter om vem som är skyldig att föra 

journalhandlingar och vad patientjournalen ska ha för innehåll [4]. 

 

I Patientdatalagen 1 kap 2 § förklaras lagens syfte som att hanteringen av information ska 

handskas på ett sådant sätt att det är säkert för patienten och att informationen är av god 

kvalitet (se Bild 1). Även i 3 kap 2 § klargörs för syftet, men denna gång angår det syftet med 

en patientjournal. I detta kapitel kan man utläsa att patientjournalen ska bidra till en god och 

säker vård för patienten och att journalen är en informationskälla för patienten (se Bild 2). 

Under 3 kap 13 § har man fört in ett avsnitt gällande språkbruket i journalerna för att framföra 

vikten av ett enkelt och lättförståeligt språk (se Bild 3) [4]. 

 

 

Bild 1: Patientdatalagen (2008:355) 1 kap 2 §, Lagens syfte. 

2 § Informationshantering inom hälso- och sjukvården 

ska vara organiserad så att den tillgodoser 

patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar 

kostnadseffektivitet. 
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Bild 2: Patientdatalagen (2008:355) 3 kap 2 §, Syftet med en patientjournal. 

 

 

Bild 3: Patientdatalagen (2008:355) 3 kap 13 §, Språket i patientjournaler. 

 

För att kunna uppnå kraven i lagen krävs det alltså att informationen går fram ordentligt, att 

det förs in i journalen på korrekt vis och att språkbruket som används är rätt utformat. 

Diktering och utskrift av diktat är en synnerligen stor del i överföringen av information.  

Frågan är då om kraven verkligen efterlevs.  

 

2 § Syftet med att föra en patientjournal är i 
första hand att bidra till en god och säker 
vård av patienten. 

En patientjournal är även en 
informationskälla för 
- patienten, 
- uppföljning och utveckling av 
verksamheten, 
- tillsyn och rättsliga krav, 
- uppgiftsskyldighet enligt lag, samt 
- forskning. 

 

13 § De journalhandlingar som upprättas 

inom hälso- och sjukvården ska vara 

skrivna på svenska språket, vara tydligt 

utformade och så lätta som möjligt att 

förstå för patienten. 
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1.1.2 PBL-modellen 

PBL-modellen är en pedagogisk inriktning som står för ”Problem Based Learning”. Genom 

att använda sig av denna modell inom skolväsendet får eleverna själva ta ansvar för sitt 

lärande. Kunskapen förmedlas inte via lärare, inte heller förklaras begrepp, utan eleverna ska 

via fältstudier samla in väsentlig information för att sedan i grupp arbeta med problemlösning 

i form av diskussion och reflektion [5]. 

 

PBL tillämpas inom många svenska högskolor och universitet. Idag använder man metoden i 

flera olika utbildningar, så som för läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, tandläkare, veterinär, 

socionom, jurist, psykolog, psykoterapeut, biomedicin med mera [5]. 

 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur vårdadministrativ personal påverkas av 

olika former av diktering samt att undersöka hur stor vikt som läggs på diktering i kursutbudet 

vid Örebros universitets läkarutbildning. 

 

För att uppnå syftet med examensarbetet har följande frågeställningar utformats: 

➢ Hur påverkas vårdadministratörer av olika former av diktering? 

➢ Hur stor vikt läggs vid diktering i läkarutbildningen? 

➢ Hur önskas dikteringen se ut i framtiden? 

 

Målet med undersökningen är att få en inblick i dagens situation för både vårdadministratörer 

och läkare. Att om möjligt uppmärksamma ett problem som märkbart sprider frustration på 
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kliniker och som inte ännu tagits omhand ordentligt. Målsättningen är att öppna ögonen på 

betydande personer för att på så sätt uppmärksamma vilka hinder som kan ligga till grund för 

förskjutna diktatutskrifter och andra administrativa uppgifter, som i sin tur kan påverka 

patientens vårdprocess negativt.  

 

Målgruppen är bred och innefattar flera nivåer. Landstinget i Värmland är en av de 

myndigheter som arbetet önskas nå ut till. Skolväsendet är en annan myndighet som borde få 

del av resultatet. Om möjligt kan det vara en idé att se över hur dikteringen går till på olika 

arbetsplatser och skapa en framtidsplan och ett förbättringsarbete kring ämnet för alla berörda 

yrkesgrupper. Arbetet vänder sig även mot studerande, både läkarstudenter och 

vårdadministratörstuderande. Läkarstuderande borde få information om värdet av bra 

diktering, medan de blivande vårdadministratörerna ska få en inblick i hur dagsläget ser ut 

och vilka utmaningar de kan komma att ställas inför.  

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Arbetet har fått avgränsas till några få kliniker på Centralsjukhuset i Karlstad för att hålla 

tidsramen. Tre kliniker valdes för att säkra tillräckligt svarsunderlag för att kunna analyseras 

och dras slutsatser ifrån. Undersökningens enkät skickades ut till Ortopeden, Smärtcentrum 

och Onkologikliniken. Ett frågeformulär skickades även ut till den närmast belägna 

läkarutbildningen vilket är vid Örebros universitet. Fokuset ligger på vårdadministratörernas 

upplevelser av olika former av diktering och vid läkarutbildningens värdering av diktering.  
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1.4 METOD 

För att få svar på frågeställningarna i detta arbete har två enkäter skapats där frågorna ger 

både kvantitativa och kvalitativa resultat. Enkäterna utformades på undersökningsplattformen 

Surveymonkey.com och skickades sedan med som länk i ett inledande brev via mejl. 

 

2 GENOMFÖRANDE 

De två enkätundersökningarna innehåller tio frågor var. Enkätfrågorna tillsammans med 

varsitt missivbrev har kontrollerats av examenarbetets handledare och privatperson för att 

undersöka om frågorna var klara och tydliga samt att testa länkens funktion. Efter klartecken 

från de första personerna skickades det missivbrev och den enkät gällande vårdadministratörer 

vidare till Marielle Jalal, verksamhetschef för vårdadministrativa enheten, område slutenvård, 

Landstinget i Värmland. Efter godkännande därifrån skickades enkäten och missivbrevet ut 

till avdelningscheferna inom vårdadministrationen, som i sin tur distribuerade vidare till sina 

kollegor. Enkäterna var öppna för svar mellan 2018-03-22 – 2018-04-18. 

 

Den ena enkäten behandlade olika dikteringsformers påverkan på vårdadministratörer (se 

Bilaga A, B). Enkäten bestod av många flervalsfrågor där respondenten kunde klicka för flera 

alternativ. Vid de flesta frågorna kunde respondenten även skriva ner egna kommentarer för 

att ge ett utförligare svar. Denna enkät skickades ut till tre kliniker på Centralsjukhuset i 

Karlstad till totalt 25 personer. Klinikerna som valdes är Onkologikliniken, Ortopedkliniken 

och Smärtcentrum. Av dessa har 13 personer svarat på enkäten. 

 

Den andra enkäten handlade om fokus på dikteringskonsten (se Bilaga C, D). I denna enkät 

besvarades de flesta frågorna genom att kryssa för förvalda alternativ, men det fanns några 
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frågor med fält där respondenten kunde ge utförligare kommentarer. Dessa frågor skickades 

till utvald personal för Örebro universitets läkarprogram. Enkäten skickades ut till totalt 7 

personer. Av dessa har 1 person svarat på enkäten.  

 

3 RESULTAT 

3.1 Påverkan på vårdadministratörer 

Det var 13 av 25 personer som svarade på enkäten om dikteringsformernas påverkan på 

vårdadministratörer. Av dessa 13 personer arbetar 4 stycken (30,77 procent) på 

onkologikliniken, 6 personer (46,15 procent) på ortopedkliniken och 3 personer (23,08 

procent) på smärtcentrum (se Figur 1).  

 

 

Figur 1 
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Vid frågan om hur dikteringen fungerar på arbetsplatsen idag har alla svarat på den övre 

skalan med ”Bra” eller ”Måttlig” klassificering (se Figur 2).  

 

 

Figur 2 

 

När det kommer till vilka yrkesgrupper som dikterar på arbetsplatsen skiljer det sig från klinik 

till klinik. På alla tre tillfrågade kliniker dikterar läkare, men på vissa kliniker tillkommer 

även sjuksköterskor, fysioterapeuter och psykologer. Av dessa yrkesgrupper är det svårt för 

vårdadministratörerna att avgöra om personerna haft vetskapen om diktering innan uppstarten 

på nuvarande arbetsplats. Hela 60 procent av respondenterna uppger sig inte kunna svara på 

frågan medan endast 10 procent svarat att kunskapen funnits vid start (se Figur 3). Tio av de 

tillfrågade gav självständiga kommentarer till hur de anser personalen införskaffa sina 

dikteringskunskaper och endast en person svarade att det skulle komma via utbildningen. De 
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andra nio tillfrågade menar att kunskapen kommer via arbetserfarenhet, självinlärning eller 

från utbildning av vårdadministratörer på arbetsplatsen (se Figur 4). Alla respondenter var 

däremot 100 procent överens om att förkunskaper i diktering är viktigt för att underlätta 

utförandet på jobbet.  

 

 

Figur 3 
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Figur 4 

 

De kunskaper som, av de tillfrågade, anses mest värdefulla för att en diktering ska bli så 

korrekt som möjligt är tydlighet i talet. Andra viktiga egenskaper är att kunna diktera utan 

förkortningar, följa sökorden som finns i journalsystemet Cosmic och använda ett korrekt 

språkbruk (se Figur 5). Under markören Övrigt skrevs det vidare om tydlighet. 

Vårdadministratörerna har en önskan om att den dikterande är noggrann med att berätta vilket 

typ av diktat det handlar om och vilken typ av kontakt det är. De vill att det tydligt ska framgå 

om diktatet är till exempel en anteckning för mottagningsbesök, ett dosplaneringsmöte eller 

alternativt ett hembesök. Vidare beskrivs en vilja att personalen dikterar utan att stressa, att de 

kan prata i ett lugnare tempo så att man lättare ska kunna höra vad som berättas. Även ett 

korrekt bruk av diktafonen kom på tal där en person skrev: 
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”Inte vara för nära mikrofonen och tänka på att man 

knäpper på och av i tid.”  

 

En kollega beskrev ett problem gällande volymen och diktafonens hantering: 

  

”Volymen! Viktigt att ha samma volym genom hela 

diktatet. När den som dikterar sitter och svajar med 

diktafonen är det omöjligt att ställa in rätt volym.” 

 

 

 

Figur 5 
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Två av de avslutande frågorna i enkätundersökningen handlade om känslor och påverkan av 

olika former av diktering. Ur diagrammen går att utläsa att vårdadministratörerna tror på 100 

procent arbetstillfredsställelse om dikteringen är tydlig och strukturerad. Det skulle generera i 

arbetsro, bättre arbetsklimat och glädje enligt dem själva (se Figur 6). Om det däremot skulle 

röra sig om ett otydligt och störande diktat har alla respondenter svarat att det genererar i 

merarbete. 69 procent anser att arbetsmiljön försämras och nära 31 procent påverkas med 

ökad stress. Ilska och humörsvängningar är två ytterligare kategorier som några av 

respondenterna nämnt sig kännas vid (se Figur 7). Det fanns två fria svar under markören 

övrigt. Där nämndes en påverkan med irritation och att otydlig diktering blir väldigt 

tidskrävande.  

 

 

Figur 6 
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Figur 7 
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Figur 8 

 

I enkätens sista fråga fick de tillfrågade möjlighet att ge sina egna synpunkter på hur 

framtidens diktering skulle se ut. Svaret fick ges i en öppen svarsruta där ordet var fritt. Det 

som genomsyrar varje svar är ”tydlighet”. Vårdadministratörerna vill se att den dikterande 

personalen talar tydligt, använder ett tydligt språk och tydligare direktiv på korrekt mall och 

kontakt. Förkortningar önskas raderas ur diktaten och dikteringens hastighet önskas sänkas. 

Några personer nämnde en önskan om att vårdadministratörer borde få utbilda personalen i 

diktering och ett förslag på obligatorisk diktatskola lyftes fram (se Figur 8).  
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3.2 Värdet av diktering 

Till Örebro universitets läkarutbildning skickades en enkät till totalt sju utvalda personer. Av 

dessa sju inkom endast ett svar åter. Enkäten besvarades av en av de ansvariga för 

läkarprogrammet. Respondenten meddelar att de läkarstuderande får lära sig om diktering och 

diktafonens användning under utbildningen men inte under någon enskild kurs. Vid 

utbildningens slut ska studenterna, enligt utbildningsplanen, ha fått kunskaper i diktering så 

att de klarar att exempelvis diktera intagningsjournal, epikris och intyg. Respondenten anser 

att de kunskaper som studenterna skaffar sig via utbildningen är tillräckliga för att kunna 

sköta dikteringen korrekt ute på arbetsplatsen.  

 

På frågan om personen anser det som en viktig del i yrket att kunna diktera motiverades svaret 

med:  

 

”Ja: Dels tidsbesparande, dels genom att kvaliteten i 

journalen både språkligt och strukturellt blir bättre om det 

hanteras via diktering och annan person som sedan 

skriver ut diktatet.” 

 

Om studenterna får lära sig om dikteringskonsten innan de går ut på praktik kunde 

respondenten inte svara på, däremot får studenterna erfarenheter och kunskaper under 

praktiken. För att undvika merarbete på arbetsplatsen anser den svarande att det finns ett 

behov av mer undervisning i korrekt diktering under utbildningen. I ett kompletterande mejl 

skriver respondenten: 
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”Sammanfattningsvis ser jag det som utomordentligt 

viktigt att blivande läkare lär sig diktera samt att diktering 

även framgent används inom sjukvården för att utnyttja 

arbetstiden bättre men även för att genom diktering och 

omhändertagande av diktatet (utskrivning) med mera 

leder till bättre språk i journalhanteringen, bättre struktur 

samt att på detta sätt även indexering blir bättre. 

 

Jag tror dock inte på att ha en egen kurs för diktering utan 

att detta bör integreras i vår utbildning enligt PBL-

modellen.” 

 

4 DISKUSSION 

Målet med denna undersökning var att få reda på hur vårdadministratörer påverkas av olika 

former av diktering samt se hur väsentlig diktering är inom läkarutbildningen. Av resultatet 

att döma är diktering en väldigt viktig kunskap för att journalanteckningarna ska bli korrekt 

utskrivna. Bland vårdadministratörer nämns det återkommande om tydlighet. De dikterande 

yrkesgrupperna behöver vara tydliga i såväl tal som mall och sökord. Det korrekta språket och 

att diktera i ett lugnt tempo är väsentligt för att personerna som skriver ut diktaten ska kunna 

uppfatta varje del av diktatet. Ur svarsmaterialet kan utläsas en önskan om att 

journalanteckningarna ska skrivas ut komplett för att arbetet ska bli så patientsäkert som 

möjligt.  

 

Av de sju enkäter som skickats ut till Örebro universitets läkarutbildning kom bara ett svar 

tillbaka. Förhoppningen fanns på fler svar för att kunna göra en jämförelse men nu i efterhand 
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kan jag ändå se mitt misstag. Istället för att skicka ut en enkät kunde arbetet uppmärksammats 

genom att ringa utbildningsansvarig och möjligtvis en intervju utförts med flera personer från 

utbildningen. Bortsett från det glesa antalet svar är jag nöjd med den information jag fått. 

Insamlat data ger en snabb inblick över dagsläget. Jag tolkar ur svaret att diktering ses som en 

enormt viktig del i yrket då journalerna blir bättre både språkligt och strukturellt. Ansvariga 

för utbildningen kan se ett behov av mer undervisning i diktering för att studenterna ska 

komma ut i arbete med bra förutsättningar. Man vill även se att diktering används inom 

sjukvården även i framtiden för att arbetstiden ska kunna nyttjas på bästa sätt. Däremot 

nämndes det att lärande av dikteringskonsten inte skulle få en egen kurs utan istället användas 

mer enligt PBL-modellen. Här har jag en annan åsikt än utbildningsansvarig person. Jag anser 

att kunskaper i dikteringskonsten borde läras ut i en egen kurs. Det är viktigt att eleverna 

tidigt får förklarat innebörden av korrekt diktering och även de olika begrepp och regler som 

finns kring ämnet. Jag bedömer att inte allt kan läras in genom eget insamlande av 

information av verklighetsbaserade situationer. Eleverna borde få tillfälle att prova på att 

lyssna av och skriva ut diktat för att på så vis få mer kunskap i vad som sker efter ett diktat 

spelats in. Eleverna borde få en inblick i vårdadministratörernas vardag. En tanke är att 

eleverna får prova på att arbeta som kanslist under en praktikperiod eller del av praktikperiod. 

På detta sätt kan eleverna få ökad medvetenhet över mallar, språkriktighet, tydlighet med 

mera. En kort genomgång av skrivprogrammet skulle även det öka förståelsen för värdet med 

korrekt diktering.  

 

Det är inte många vårdadministratörer som tror att dikteringskunskaperna kommer från 

läkarutbildningen. Man tror istället att kunskaperna införskaffas via arbetserfarenhet och 

interna utbildningar av vårdadministratörer. Utbildningsansvarig för Örebro universitets 

läkarprogram anser däremot att studenterna får med sig tillräckligt med kunskaper redan från 
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utbildningen för att sköta diktering på ett bra sätt. Varför det är en sådan klyfta mellan synen 

på arbetsplatsen och från utbildningens håll kan bero på flera saker. En orsak tror jag är dålig 

kommunikation mellan utbildning och arbete. Grunden till en fungerande kommunikation är 

att mottagaren kan ta emot och förstå det budskap som ges av sändaren. I detta fall tror jag 

utbildningsansvariga förlitar sig på att studenterna går ut med tillräckliga kunskaper utan att 

undersöka dagens behov vidare på arbetsplatser. Från arbetsplatsens sida förmedlas inte all 

kritik fullt ut då alla yrkesgrupper inte tillsammans sitter ner och diskuterar positiva och 

negativa punkter hos en elev eller ny medarbetare, alternativt att framlagda synpunkter om 

exempelvis diktering inte har tagits på allvar. Min egen erfarenhet efter att ha varit ut på 

praktik både på vårdcentraler och mottagningar i Karlstad är att det redan finns planerade 

möten flera gånger per månad med personal från alla yrkesgrupper, på vissa platser har man 

även dagliga morgonmöten. Det är under dessa möten som tillfälle ges att lyfta synpunkter 

gällande diktering med mera till sina medarbetare. Det är viktigt att synpunkterna tas på allvar 

och skickas vidare till chefer för vidare handläggning. Önskvärt vore om de från 

utbildningens håll bättre undersöker vad som efterfrågas på arbetsplatsen samtidigt som 

personalen på arbetsplatsen tydligt förmedlar vad som fungerar och vad som saknas.  

 

Från flera håll bland vårdadministratörerna efterfrågas en dikteringsskola för de yrkesgrupper 

som ska diktera där en vårdadministratör står som lärare. Jag håller med om att detta är ett 

riktigt bra förslag. Med rätt bistånd och rätt tidsplanering skulle det gå att ordna 

dikteringskurser för nya medarbetare. Kursen skulle då bäst hållas innan personen börjar på 

arbetsplatsen för att denne ska komma in med rätt förutsättningar från start. Problemen som 

kan uppstå när dikteringen inte utförs korrekt från början är som vi kunde utläsa från 

enkätsvaren en ökad stress och försämrad arbetsmiljö.  
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Med tanke på att det fortsätter att uttryckas en frustration över ofullständiga 

journalanteckningar, förkortningar, svårt språkbruk och otydlighet menar jag att 

vårdpersonalen ännu inte fullt ut efterlever kraven i Patientdatalagen [2]. Om medarbetarna 

inte får all information de behöver i sitt arbete leder det till att arbetet inte blir patientsäkert. 

Efter mina praktikperioder och arbeten inom Landstinget i Värmland ser jag dock att det går 

åt rätt håll. Personalen försöker till exempel att använda ett enkelt och lättförståeligt språk. I 

många lägen är det vårdadministratörerna som räddar upp texten i anteckningarna genom att 

ändra språket, skriva ut fullständiga ord istället för förkortningarna och strukturera upp 

diktaten enligt korrekta mallar och sökord. Detta visar tydligt hur viktigt det är med kunskaper 

om diktering och utförandet av korrekt diktering redan från start. Korrekt diktering medför en 

tidsvinst för hela personalstyrkan genom att man minskar merarbete.  

 

Detta är endast ett skrap på ytan till ett väldigt djupt ämne. Viljan att undersöka hur det ser ut 

i hela Karlstad eller i Värmland har inte varit möjlig under denna kurs. Inte heller har det varit 

möjligt att undersöka alla kliniker på Centralsjukhuset i Karlstad till fullo. Jag har fått 

begränsa mig till några få kliniker för att kunna hålla tidsramen. Fler djupgående studier kan 

göras på läkarutbildningarna. Där kan det undersökas närmare om vilka dikteringskunskaper 

som lärs ut, vad studenterna själva har för åsikter angående dikteringens värde, vad som står i 

kursplanen angående diktering och hur det gått för de utexaminerade. Inom 

vårdadministrationen kan man fortsätta undersöka inverkan och påverkan. Har det förändrats 

över tid? Finns det något pågående förbättringsarbete eller finns det en plan till 

förbättringsarbete? 
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5 SLUTSATSER 

Dikteringskonsten är en oerhört värdefull egenskap för ett korrekt arbete inom vården ur 

patientsäkerhetsperspektiv och för medarbetarnas arbetsmiljö. Tydlighet är det återkommande 

begreppet som utgör kärnan till ett korrekt diktat.  

 

Läkarutbildningen innehåller undervisning om diktering men det saknas i en självständig 

kurs. Värdet av diktering uttrycks klart. Kunskaperna via utbildningen anses tillräckliga 

samtidigt som det förs fram en insikt om ett behov av ökad undervisning i dikteringskonsten.  

 

För att lösa problemet med ostrukturerad diktering inom vården framkommer förslag på 

dikteringsskola för dikterande kollegor.   
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Bilaga A 

UPPLEVELSER OCH PÅVERKAN AV OLIKA TYPER AV DIKTERING 

-En enkätundersökning 

 

 

Hej. 

 

Jag läser sista terminen till vårdadministratör på Karlstad Teknikcenter. Som slutuppgift ska 

jag göra ett examensarbete och har valt att göra en undersökning under ämnet diktering. Mitt 

fokus riktas mot hur dikteringen fungerar på olika arbetsplatser idag och hur 

vårdadministratörer påverkas av olika former av diktering.  

 

Jag skulle uppskatta om du kunde avvara några minuter av din tid för att svara på denna enkät 

för att på så vis hjälpa mig i min undersökning. Den är mycket värdefull både för mitt eget 

examensarbete och för framtida kvalitetsarbeten. Enkäten består av 10 frågor och tar ungefär 

5 minuter att genomföra.  

 

På flervalsfrågorna kan du välja ett eller fler av alternativen. Under svarsalternativet Övrigt 

kan du även skriva in andra ord som du anser väsentliga för att svara på frågan. 

  

Det är viktigt att du skriver en kommentar till de frågorna där sådant efterfrågas så att jag kan 

få en bra överblick över dagens situation och även eventuella framtidsplaner. 

  

Enkäten är anonym vilket betyder att enskilda personer inte kommer att kunna identifieras.  

 

Senast datum för enkätsvar är 2018-04-18.  

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Pernilla Kariniemi 

070-4998001 

Yrkeshögskolan 

Karlstad Teknikcenter 
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Bilaga B 

UPPLEVELSER OCH PÅVERKAN AV OLIKA TYPER AV DIKTERING 

 

1. Var arbetar du? 

 

2. Hur anser du att dikteringen fungerar på din arbetsplats i dagsläget? 

 

3. Vilka yrkesgrupper dikterar på din arbetsplats?  

 

4. Av de yrkesgrupper som dikterar; finns det personer som inte haft kunskap om 

diktering vid start? 

 

5. Om ja, varför tror du att de inte haft den kunskapen?  

Om nej, hur tror du att de har införskaffat den kunskapen?  

 

6. Anser du att förkunskaper i diktering underlättar arbetet ute på arbetsplatsen? 

 

7. Vilka egenskaper anser du vara viktigast för en korrekt diktering?  

 

8. Hur skulle ni vilja att dikteringen såg ut i framtiden? 

 

9. Om en dikterande person talar otydligt eller på något annat sätt stör dikteringen, hur 

påverkas du av detta?  

 

10. Hur påverkas du när en diktering är tydlig, lätthanterlig och strukturerad?  
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Bilaga C 

FOKUS PÅ DIKTERINGSKONSTEN I LÄKARUTBILDNINGEN.  

 -En enkätundersökning 

 

Hej. 

 

Jag läser sista terminen till vårdadministratör på Karlstad Teknikcenter. Som slutuppgift ska 

jag göra ett examensarbete och har valt att göra en undersökning under ämnet diktering. Mitt 

fokus riktas mot utbildningens betydelse för korrekt diktering. Mer specifikt vill jag 

undersöka hur stor vikt som läggs på diktering i läkarutbildningen, hur dikteringen fungerar 

på olika arbetsplatser idag och hur vårdadministratörer påverkas av olika former av diktering.  

 

Jag skulle uppskatta om du kunde avvara några minuter av din tid för att svara på denna enkät 

för att på så vis hjälpa mig i min undersökning. Den är mycket värdefull både för mitt eget 

examensarbete och för framtida kvalitetsarbeten. Enkäten består av 10 frågor och tar högst 5 

minuter att genomföra.  

  

Det är viktigt att du skriver en kommentar till de frågor där sådant efterfrågas så att jag kan få 

en bra överblick över dagens situation och kunna göra mer djupgående analyser. 

  

Enkäten är anonym vilket betyder att enskilda personer inte kommer att kunna identifieras.  

 

Senast datum för enkätsvar är 2018-04-18.  

 

 

Tack för din medverkan! 

 

Pernilla Kariniemi 

070-4998001 

Yrkeshögskolan 

Karlstad Teknikcenter 
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Bilaga D 

FOKUS PÅ DIKTERINGSKONSTEN I LÄKARUTBILDNINGEN  

1. Får studenterna lära sig om diktering under utbildningen? 

2. Om ja, vad heter kursen och hur lång är den? 

3. Enligt utbildningsplanen, vilka kompetenser och färdigheter ska studenterna ha skaffat 

sig inom området diktering efter utbildningens slut? 

4. Utbildas studenterna i diktafonens användning? 

5. Anser ni det som en viktig del i yrket att kunna diktera? Motivera gärna varför. 

6. Anser ni att utbildningen ger studenterna tillräckliga kunskaper för att kunna använda 

diktering på arbetsplatsen? 

7. Får studenterna några kunskaper om diktering innan de går ut på praktik? 

8. Har studenterna möjlighet att lära sig något om diktering under sina praktikperioder? 

9. För att undvika merarbete på arbetsplatsen, tycker ni att det finns ett behov av mer 

undervisning i korrekt diktering under utbildningen? 

10. Ges kunskaperna i en enskild kurs? 

 


