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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med den här rapporten var att ta reda på hur röststyrd diktering fungerar, vilka för- och 

nackdelar som finns vid användning av det samt vad man tror om att införa röststyrd diktering 

på andra enheter inom hälso- och sjukvården.  

 

Rapporten grundar sig på intervjufrågor som besvarats av vårdadministratörer, en läkare och 

en enhetschef verksamma inom radiologin vid Landstinget i Värmland. 

 

Svaren på frågan vad man tror om framtiden när det gäller röststyrd diktering är olika, men 

den digitaliserande utvecklingen är ständigt pågående. Man kan ana att röststyrd diktering 

kommer att finnas på andra mottagningar och enheter inom hälso- och sjukvården inte bara i 

Värmland utan med stor säkerhet i hela Sverige. 
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1 INLEDNING 

På uppdrag av Karlstads Teknikcenter ingår det under sista terminen på yrkeshögskole-

utbildningen Vårdadministratör att skriva ett examensarbete under fem veckor på 

motsvarande 25 poäng. 

 

Röststyrd diktering är en digitaliserad form av vårddokumentation som infördes på 

mammografi- och röntgenmottagningar i Värmland 2013. 

 

Rapporten undersöker hur röststyrd diktering fungerar och om vårdadministratörerna på de 

här mottagningarna fått andra arbetsuppgifter. 

 

Rapporten tar också upp vilka för- och nackdelar röststyrd diktering kan ha för läkare och 

vårdadministratörer. 

 

1.1 BAKGRUND 

Många förändringar har gjorts inom hälso- och sjukvården de senaste åren när det gäller 

digitalisering, en av förändringarna är röststyrd diktering eller taligenkänning. 

 

Undertecknad hörde talas om röststyrd diktering och blev intresserad av att veta mer. 

Information och artiklar om röststyrd diktering hittades på olika webbsidor.  En artikel som 

hittades var projektet med att införa det på alla sjukhus i Skåne. 

 

Enligt Sveriges radio P4 Kristianstad gjordes det ett pilotprojekt på lasarettet i Trelleborg med 

röststyrd diktering, tanken var att man skulle införa det på alla sjukhus i Skåne under 2017. 

Den största och viktigaste anledningen var att öka patientsäkerheten eftersom 

journalanteckningen skulle bli skriven direkt och inte ligga outskriven i ibland flera veckor. 
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En annan anledning var att det skulle spara tid för de medicinska sekreterarna. Men efter att 

de brister som upptäcktes och som leverantören inte kunde åtgärda i tid valde region Skåne att 

skrota systemet som kostat 7,4 miljoner kronor. (1)  

 

Trots misstaget med att införa röststyrd diktering på alla sjukhus i Skåne används det i flera 

landsting i Sverige, främst inom radiologin. Det har visat sig fungera bra där då man dikterar 

utan att använda sig av flera sökord.  

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med rapporten är att ta reda på vilka för- och nackdelar som finns med röststyrd 

diktering. Vad vårdadministratörer och läkare som arbetar inom radiologin i Värmland tror 

om möjligheter att införa det inom andra verksamheter i landstinget. För att få svar på de här 

frågorna var undertecknad också intresserad av att få veta hur man använder sig av röststyrd 

diktering. 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

För att avgränsa arbetet med rapporten var frågorna i intervjun riktade till vårdadministratörer 

och läkare som arbetar vid röntgenmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad.  

Valet med röntgenmottagningen som urval för studien gjordes då det är en stor arbetsgrupp. 

Detta antogs innebära att många skulle svara på frågorna.  

 

1.4 METOD 

Rapportens frågeställning har besvarats genom en kvalitativ metod med hjälp av en intervju 

bestående av tio frågor. 
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Frågorna i intervjun var riktade till läkare och vårdadministratörer verksamma inom radiologi.  

 

2 GENOMFÖRANDE 

För att på ett enkelt sätt nå ut till målgruppen utformades frågorna så de skulle kunna besvaras 

av både läkare och vårdadministratörer. De som ville delta kunde välja på att skicka svaren på 

frågorna via brev, mejl eller genom att intervjun kunde ske muntligt med undertecknad på 

valfri plats för deltagarna. 

 

Intervjufrågor skickades tillsammans med ett missivbrev till Marielle Jalal, verksamhetschef 

för vårdadministrativa enheten, område slutenvård, Landstinget i Värmland (bilaga A, B). 

 

Då frågeställningen låg utanför Marielle Jalals verksamhetsområde vidarebefordrade hon 

kontaktuppgifter till Charlotte Johansson, verksamhetschef för radiologi och klinisk fysiologi, 

Landstinget i Värmland. Två veckor gick utan svar och det visade sig att kontaktuppgifterna 

var felaktiga, undertecknad hittade korrekt mejladress på Landstinget i Värmlands intranät.  

Inga svar inkom avseende deltagande i studien varpå undertecknad själv sökte upp ansvarig 

på röntgenmottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad. Undertecknad överlämnade då 

missivbrev och intervjufrågor i pappersform. Ny kontakt togs även med Marielle Jalal, som 

föreslog att ta kontakt med Carola Wretling, enhetschef för röntgenmottagningen 

Arvika/Säffle, vilket också gjordes.  

 

 

3 RESULTAT 

Intervjufrågorna som överlämnats till röntgenmottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad 

besvarades av ett okänt antal vårdadministratörer och skickades till undertecknad via brev.  

Att antalet svarande är okänt beror på att de hade besvarat intervjufrågorna tillsammans på ett 
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papper och signerat med ”vårdadministratörerna på röntgenmottagningen”. En intervju hölls 

med Mootaz El Shimale, ST-läkare på röntgenmottagningen Sjukhuset i Arvika. Carola 

Wretling, enhetschef för röntgenmottagningen Arvika/ Säffle svarade också på några av 

intervjufrågorna. 

 

Redovisningen av svaren utgår från intervjufrågorna. Varje rubrik utgör respektive 

frågeställning från intervjun och svaren presenteras i löpande text där de svarande anges som 

vårdadministratörerna, ST-läkaren och enhetschefen. 

 

NÄR BÖRJADE MAN ANVÄNDA RÖSTSTYRD DIKTERING PÅ 

RÖNTGENMOTTAGNINGAR I VÄRMLAND? 

Vårdadministratörerna: 2013. 

ST-läkaren: Vid röntgenmottagningen i Arvika har det använts sedan september 2017 och i 

övriga Värmland i tre till fyra år. 

 

PÅ VILKA RÖNTGENMOTTAGNINGAR I VÄRMLAND ANVÄNDER MAN SIG AV 

RÖSTSTYRD DIKTERING? 

Vårdadministratörerna: På alla röntgenmottagningar i Värmland plus 

mammografimottagningen. 

ST-läkaren: Det används av alla läkare inom radiologin oberoende om man är ST-läkare, 

överläkare eller specialistläkare. 

 

KAN DU BESKRIVA HUR RÖSTSTYRD DIKTERING GÅR TILL? 

Vårdadministratörerna: Läkaren pratar in diktatet i en mikrofon, samtidigt skrivs texten på 

skärmen. 

ST-läkaren: Programvaran som används heter PACS samt att man använder sig av en diktafon 

som spelar in det läkaren dikterar, det inspelade talet kommer direkt upp på skärmen i en ruta 



 

 

Examensarbete YhVA16 18-09-06  5 

 

Röststyrd diktering 

 Monika Åsén Oredsson   

 

 

 

där man kan göra korrigeringar. Läkaren kan signera anteckningen direkt och resultaten blir 

ett snabbare flöde.  

 

HUR KAN PROGRAMVARAN TYDA OLIKA DIALEKTER ELLER OM DEN SOM 

DIKTERAR INTE HAR SVENSKA SOM MODERSMÅL? 

Vårdadministratörerna: Den tyder det bra. Läkaren läser in en testtext. Programmet ”lär sig 

då” den enskilde läkarens röst. 

ST-läkaren: När en läkare börjar sin anställning på en röntgenmottagning får hen läsa in 

testtext som gör att programmet känner igen respektive läkares röst.  

 

HAR VÅRDADMINISTRATÖRERNA NÅGRA ARBETSUPPGIFTER NÄR DET 

GÄLLER RÖSTSTYRD DIKTERING? 

Vårdadministratörerna: Ordboken, kontrollerar och lägger in ord i läkarens ordlista. 

ST-läkaren: Läkarna får vid behov hjälp av vårdadministratörerna att lägga in nya ord i 

ordlistan. Det jag själv oftast behöver hjälp med är den svenska grammatiken, de medicinska 

termerna är jag bättre på.  

 

HAR VÅRDADMINISTRATÖRERNA FÅTT ANDRA ARBETSUPPGIFTER? 

Vårdadministratörerna: Tidbok för datortomografi, magnet-, skelettröntgen och ultraljud. 

ST-läkaren: Vårdadministratörerna hade tidigare hög arbetsbelastning och införandet av 

röststyrd diktering har gjort att de fått mer tid till andra arbetsuppgifter samt att svarstiden på 

remisser blivit snabbare. En av vårdadministratörerna är ansvarig för att hjälpa läkarna med 

ordboken. 

Enhetschefen: Vårdadministratörerna har på det stora hela fått fler arbetsuppgifter. Då 

skrivarbetet försvunnit kan de göra andra saker på sin arbetstid till exempel sköta tidbokning 

vilket annars till viss del legat på röntgensjuksköterskor/undersköterskor. 
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VILKA FÖRDELAR FINNS MED RÖSTSTYRD DIKTERING? 

Vårdadministratörerna: Snabbare svarstider. Läkaren kan signera direkt efter diktering. 

ST-läkaren: Jag ser bara fördelar med röststyrd diktering, snabbare flöde. Jag som läkare ser 

anteckningen direkt på skärmen och kan signera när jag läst in hela diktatet. Det blir mer 

patientsäkert om man jämför med tidigare då det tog längre tid innan diktatet skrevs. Diktaten 

kom ofta tillbaka till läkaren med frågeställningar, då vårdadministratören inte uppfattat vissa 

ord. En stor del av läkarna inom radiologin har svenska som andraspråk. Det har underlättat 

med användningen av röststyrd diktering, eftersom varje läkare har sin egen profil med 

taligenkänning och ordlista. 

Enhetschefen: Det frisätter vårdadministratörernas tid. Snabbare svarshantering då läkaren 

inte behöver diktera, därefter ska vårdadministratören skriva diktatet som ska åter till läkaren 

för att signeras.  

 

VILKA NACKDELAR FINNS MED RÖSTSTYRD DIKTERING? 

Vårdadministratörerna: Diktaten försvinner för vårdadministratörerna. 

ST-läkaren: Jag har inte märkt några nackdelar med användningen av röststyrd diktering 

sedan det infördes i september 2017. 

Enhetschefen: Vårdadministratörerna saknar att skriva diktat. En del ”pyssel” i samband med 

uppstart av ordlistor och inläsning av texter. 

 

TROR DU ATT MAN KAN INFÖRA RÖSTSTYRD DIKTERING PÅ ANDRA 

MOTTAGNINGAR? 

Vårdadministratörerna: Vet ej. 

ST-läkaren: Jag är osäker men tror att det finns på andra mottagningar och att det är mer 

utvecklat i andra länder. Det går säkert att använda röststyrd diktering till exempel där det 

utförs standardundersökningar. 
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Enhetschefen: Tror helt säkert att man kan använda sig av röststyrd diktering på andra enheter 

utan att för den skull kunna visa belägg för detta då jag inte är bekant med arbetssätt på andra 

enheter. 

 

4 DISKUSSION 

Resultatet av arbetet med den här rapporten blev inte alls som undertecknad hade tänkt. En 

vision om att intresset av att delta skulle vara större fanns, och att svar på om vederbörande 

ville delta eller inte skulle ha kommit till undertecknad inom den tid som angetts i 

missivbrevet.  

 

Som tidigare skrivits kom anonymt svar från okänt antal vårdadministratörer vid 

röntgenmottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad. De här svaren var korta och tanken var 

att de skulle ha svarat en och en då det förhoppningsvis hade gett utförligare svar. 

 

När kontakten med Carola Wretling, enhetschef för röntgenmottagningen Arvika/Säffle togs 

kom svar snabbare om att det fanns en läkare som var intresserad att delta. Intervjun 

planerades in på sjukhuset i Arvika några dagar senare där ST-läkaren Mootaz El-Shimale tog 

emot och bara hade positiva saker att säga om röststyrd diktering.  Han visade också hur 

programmet fungerade och undertecknad fick prova att läsa in en text, programmet gjorde 

flera felskrivningar vilket berodde på att undertecknad inte gjort någon testinläsning utan fick 

prova med Mootaz El-Shimales inloggning. Intervjun utfördes inte helt optimalt då det ofta 

kom in övrig personal och ställde frågor till Mootaz El-Shimale samt att den hölls i ett 

arbetsrum med fyra arbetsplatser och en annan läkare satt vid sin arbetsplats och dikterade.  

 

Det positiva med de som ändå valde att svara på frågorna i intervjun är att det är svar från 

både vårdadministratörer och läkare samt en svarande med chefsposition.  
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Fördelarna med att använda röststyrd diktering borde enligt undertecknad uppväga 

nackdelarna eftersom det blir mer patientsäkert med snabbare svarshantering. Att ”skrivandet” 

försvinner för vårdadministratörerna verkar vara något som flera anser som mest negativt med 

röststyrd diktering. Men det har inte blivit färre arbetsuppgifter utan snarare tvärtom, så 

uppsägningar av vårdadministratörer verkar inte heller vara aktuellt.  

 

I och med att digitaliseringen fortsätter att utvecklas gäller det att hälso- och sjukvården ligger 

steget före och vidareutbildar vårdadministratörer. Man kan flytta administrativa 

arbetsuppgifter från andra yrkeskategorier till vårdadministratörer. Röststyrd diktering 

kommer säkert att användas på flera enheter inom hälso- och sjukvården inom en snar 

framtid. Programvaror förbättras snabbt, enligt en artikel i tidningen Vision kan man läsa att 

en nationell IT-plattform med röststyrd diktering skulle införas i Danmark 2015. 

Korrekturläsning av vårdadministratörer skulle då inte längre behövas och inom en snar 

framtid skulle röststyrd diktering användas fullt ut på sjukhus i Danmark. (2) 

 

5 SLUTSATSER 

Eftersom det var så få svarande på intervjufrågorna kanske ett bättre alternativ hade varit att 

använda sig av enkätundersökning. Det svåra med det hade varit beskrivningen om hur man 

använder sig av röststyrd diktering. Eventuellt hade man fått använda sig av en annan 

frågeställning, med olika vinklingar på för- och nackdelar av att använda röststyrd diktering. 

Eller hur vårdadministratörer och läkare samt eventuellt även chefer ser på framtiden, och att 

kunna införa röststyrd diktering även på andra enheter än radiologin. Frågeställningarna i 

intervjun har gett svar men inte i den omfattning som behövs för att visa att majoriteten tycker 

lika eller inte. Undertecknad anser själv att hälso- och sjukvården i framtiden kommer att 

använda sig av röststyrd diktering i större omfattning. Samt att man behöver satsa på 

vidareutbildning av vårdadministratörer när det gäller digitala hjälpmedel och ny teknik. 

Utmaningen är bara att reda ut vilken administration vi vårdadministratörer ska göra i stället. 
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Det finns många arbetsuppgifter där vi skulle kunna göra stor nytta. Den utvecklingen som 

man står inför i och med hjälpmedel så som röststyrd diktering behöver inte innebära att 

behovet av vårdadministratörer försvinner. Däremot behöver man se över vilka andra 

arbetsuppgifter som vårdadministratörerna kan utföra utifrån sitt kompetensområde. Detta kan 

till exempel vara att hjälpa läkarna med att föra in ett dokument i datasystem eller ta fram en 

powerpointpresentation.
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BILAGA A 

Missivbrev 

 

Monica Åsén Oredsson   2018-03-21              

Västra Bergtjärnsvägen 8   

667 91 Forshaga 

073-529 34 13    

monicao68@hotmail.com 

 

Vill Du delta i en studie om röststyrd diktering?  
 

Syftet med studien är att få mer information om hur röststyrd 

diktering fungerar och om det finns möjligheter att bredda 

användandet av det. 

 

Studien är ett examensarbete som är en del av utbildningen till 

vårdadministratör vid yrkeshögskolan i Karlstad. Du får gärna 

svara på frågorna som jag bifogar via mejl eller så kan vi göra 

intervjun genom att vi träffas och att intervjun sker i ostörd miljö, 

på en tid och plats som du bestämmer. 

 

Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig 

presentation till andra vårdadministratörsstuderande samt i form av 

ett examensarbete. Du kommer ha möjlighet att ta del av 

examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

 

Tacksam för ditt svar senast 2018-04-09. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Monica Åsén Oredsson 

YhVA16 

mailto:monicao68@hotmail.com
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BILAGA 2 

Intervjufrågor 

 

• När började man använda röststyrd diktering på röntgenmottagningar i 

Värmland? 

 

• På vilka röntgenmottagningar i Värmland använder man sig av röststyrd 

diktering? 

 

• Kan du beskriva hur röststyrd diktering går till? 

• Vilken typ av hjälpmedel används vid röststyrd diktering? 

• Hur kan programvaran tyda olika dialekter eller om den som dikterar inte 

har svenska som modersmål? 

 

• Har vårdadministratörerna några arbetsuppgifter när det gäller röststyrd 

diktering? 

 

• Har vårdadministratörerna fått andra arbetsuppgifter? 

• Vilka fördelar finns det med röststyrd diktering? 

• Vilka nackdelar finns det med röststyrd diktering? 

• Tror du att man kan införa röststyrd diktering på andra enheter inom 

hälso- och sjukvården? 

 


