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SAMMANFATTNING 

 

Detta examensarbete behandlar frågeställningen hur yrkesgrupperna vårdadministratörer, 

läkare och sjuksköterskor inom slutenvården Landstinget i Värmland tänker kring enhetlighet 

och korrekt svenskt språk i patientjournalen. Detta för att klarlägga om det föreligger 

skillnader mellan de olika yrkesgrupperna och om det i så fall påverkar journalerna rent 

språkmässigt. Till hjälp för att besvara frågeställningen har riktlinjen Skrivhandledning, 

hämtad från Landstinget i Värmlands intranät Livlinan, använts och en enkät skickats ut till 

ovanstående yrkesgrupper inom slutenvården. 

 

Resultatet visar att majoriteten av vårdadministratörer känner till och använder sig av 

skrivhandledningen samt tycker att det är viktigt med enhetlighet och korrekt språk i 

journalen. Däremot kom det inte in tillräckligt med svar från läkare och sjuksköterskor för att 

en säker slutsats ska kunna dras och vidare studier krävs för att besvara frågeställningen till 

fullo.
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1 INLEDNING 

Detta arbete ingår i kursen Examensarbete och utredningsmetodik om 25 poäng på 

Yrkeshögskolan Karlstads utbildning till vårdadministratör. Arbetet behandlar 

frågeställningen vad de olika yrkesgrupperna vårdadministratörer, läkare och sjuksköterskor 

inom slutenvården i Landstinget i Värmland har för tankar och åsikter kring enhetlighet och 

korrekt svenskt språk i patientjournaler. Detta för att klarlägga om det föreligger skillnader 

mellan de olika yrkesgrupperna och om det i så fall påverkar journalerna rent språkmässigt. 

 

1.1 BAKGRUND 

Journalen via nätet introducerades år 2016 i Värmland via 1177 Vårdguiden, där patienten 

kan logga in och läsa sin egen journal. Detta har inneburit större krav på ett enkelt och 

begripligt språk som alla kan förstå. Kommunikationsenheten inom Landstinget i Värmland 

har med utgångspunkt från språklagen (2009:600) 11§, den så kallade klarspråksparagrafen, 

utarbetat en riktlinje för de anställda inom vården under titeln Skrivhandledning, för att 

underlätta och hjälpa de anställda skriva texter som är så lättbegripliga som möjligt. [1] 

 

Skrivhandledningen, som finns på Landstinget i Värmlands intranät Livlinan, baseras på 

Språkrådets svenska skrivregler. Den nuvarande versionen är giltig till och med 1 januari 

2019 och innehåller rubriker såsom ”skriv enkelt och begripligt”, ”vem ska läsa och varför?”, 

”ton och tilltal”, ”undvik onödiga ord” och ”var normmedveten och använd ett jämlikt språk”. 

Skrivhandledningen tar också upp skrivtips om avslutande hälsningsfraser, datum och 

klockslag, läkemedelsnamn och substanser, måttenheter, siffror eller bokstäver och så vidare. 

För den som skriver patientjournal finns ett kapitel som tar upp råd om bland annat latinska 

benämningar, romerska siffror och förkortningar. [2] 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på om det mellan yrkesgrupperna 

vårdadministratörer, sjuksköterskor och läkare förekommer olika synsätt och åsikter kring 

enhetlighet och korrekt språk i patientjournaler. Kan detta i så fall påverka hur journalerna 

skrivs av olika yrkesgrupper eller inom yrkesgrupperna, exempelvis med förkortningar som 

kan tolkas olika eller felaktigt språk som kan missförstås. 
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Målsättningen med arbetet var att ta reda på tankegången kring följande frågor: Känner de 

olika yrkesgrupperna till att skrivhandledningen finns? Använder de sig av skrivreglerna i 

journalskrivningen? Känner de till att funktionen kortfraser finns? Varför används i så fall 

ännu förkortningar i journaltexter? Är samtliga yrkesgrupper intresserade av att journalen ska 

vara enhetlig och skriven på korrekt svenskt språk? 

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Arbetet begränsades till slutenvården, Centralsjukhuset i Karlstad. Frågeställningen skickades 

således inte ut till yrkesgrupper inom öppenvård eller till privata vårdcentraler. 

 

1.4 METOD 

Med hjälp av det webbaserade programmet SurveyMonkey sammanställdes en enkät på tio 

frågor som skickades ut till vårdadministratörer på Centralsjukhuset i Karlstad. För att nå ut 

till läkare och sjuksköterskor skickades enkäten också till undertecknads tidigare handläggare 

på LIA (lärande i arbete), som vidarebefordrade enkäten till nämnda yrkesgrupper inom sina 

enheter. För litteraturstudier användes Landstinget i Värmlands intranät Livlinan där riktlinjen 

för skrivhandledning finns tillgänglig. [2] 

 

2 GENOMFÖRANDE 

En enkät med tio frågor skapades i SurveyMonkey. Sju av frågorna var bindande för att 

säkerställa att få ett mätbart resultat. Två av frågorna innehöll följdfrågor, som inte var 

bindande för att möjliggöra för den svarande att kunna gå vidare. På sex av frågorna fanns 

möjligheten för den svarande att kommentera (se bilaga A). 

 

En testlänk skickades till undertecknad för att undersöka att enkäten fungerade och gick att 

besvara. Därefter skickades enkäten till Marielle Jalal, verksamhetschef för 

vårdadministrativa vårdenheten på Centralsjukhuset i Karlstad. Hon skickade enkäten vidare 

till vårdadministratörer inom slutenvården i Karlstad. Enkäten skickades också till 

undertecknads tidigare handledare inom LIA, med begäran att de skulle vidarebefordra den 

till läkare och sjuksköterskor inom sina respektive enheter. 

 

Enkäten låg ute under perioden 2018-04-13 – 2018-05-07 och det kom in totalt 71 svar. 
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I sammanställningen av enkätsvaren tolkades de öppna frågorna utifrån hur många åsikter 

som var någorlunda lika och åsikter som skiljde sig från mängden. Fem respektive sju 

kommentarer valdes ut att presenteras i rapporten. Övriga frågor valdes att presenteras i 

diagram och text. 

 

3 RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet av enkätundersökningen med hjälp av diagram och ett urval av 

kommentarer från de öppna frågorna. 

 

Det kom in totalt 71 svar och 93 procent av dessa kom från vårdadministratörer. På frågan om 

vilken yrkesgrupp den svarande tillhörde svarade 66 stycken vårdadministratör, tre stycken 

sjuksköterska och två stycken läkare, se diagram 1.  

 

Diagram 1 

På frågan om de svarande känner till Landstinget i Värmlands skrivregler svarade 66 stycken 

att de känner till dessa, medan fem stycken uppgav att de inte känner till dem, se diagram 2. 
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Diagram 2 

På frågan om de svarande använder sig av skrivreglerna i journalskrivningen uppgav 64 

stycken att de gör det och åtta stycken använder sig inte av dem, se diagram 3. 

 

Diagram 3 

På denna fråga kunde även frisvar ges i en kommentarruta, varav 16 stycken valde att 

kommentera. Nedan följer ett urval: 

 

- Vårdadministratör: ”Ibland om jag är osäker.” 

- Vårdadministratör: ”Jag försöker att använda mig av dem så långt det går, vilket inte 

alltid är så lätt då man riskerar att ändra innebörden i det läkaren dikterar. Det är tyvärr 

också väldigt dåligt med information om eller när de uppdateras och jag skulle önska 
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mer tydlighet vad som gäller just dokumentationen i journalen, inte landstinget 

generellt.” 

- Vårdadministratör: ”Använder dem i den mån jag kan dem, ibland får man av LIA-

studenter reda på nya skrivregler.” 

- Sjuksköterska: ”Jag använder dem när jag är medveten om dem. Jag kan inte alla 

detaljer utantill.” 

- Läkare: ”Kanske inte 100 % men i stor andel.” 

 

På frågan om förkortningar används i journalskrivning svarade 23 stycken ja, att de använder 

sig av förkortningar, 48 stycken svarade nej, se diagram 4. 

 

Diagram 4 

En uppföljande fråga för att komplettera för de som svarade ja på föregående fråga, uppgav 

noll stycken att de hade fått lära sig att använda förkortningar, fem stycken svarade att det är 

tidsbesparande och 24 stycken har angett annat, se diagram 5. 
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Diagram 5 

Totalt antal svar var 29, medan 42 hoppade över denna fråga. 30 frisvar lämnades i 

kommentarrutan, nedan följer ett urval: 

 

- Vårdadministratör: ”Ibland på förkortningar som är vedertagna. Använder inte i brev, 

intyg etc.” 

- Vårdadministratör: ”Kan inte förstå varför man inte får använda vedertagna 

förkortningar? Andra yrkesgrupper får skriva på nordiska språk vilket innebär att det 

står på norska och även danska i journaler – och så ska vi inte använda förkortningar 

eftersom patienter kan läsa sina egna journaler. Men när det står på norska och danska 

i journaler – hur läsbar är en journal då? Var finns logiken i detta?” 

- Vårdadministratör: ”Ibland pratar läkarna i förkortningar och om jag inte vet 

betydelsen av förkortningen skriver jag förkortningen. ÖNH (öron- näsa- hals) och 

EDC (endokrin- och diabetescentrum) är två andra förkortningar jag använder, enbart 

för att de är besvärliga att skriva ut.” 

- Sjuksköterska: ”Endast vedertagna förkortningar.” 

- Läkare: ”Om generellt vedertagna i min yrkeskategori använder jag förkortningar. Det 

sparar tid och plats i journalen vilket gör den (journalen) till ett bättre arbetsredskap.” 

 

På frågan om de svarande känner till funktionen kortkommandon, kortfras + enter, i 

journalskrivning uppgav 70 stycken att de känner till funktionen, medan en uppgav nej, se 

diagram 6. 
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Diagram 6 

På en uppföljande fråga till den föregående svarade 52 stycken att de använder sig av 

kortkommandon, två svarade nej, 16 svarade ibland, se diagram 7. 

 

Diagram 7 

 

Frågan besvarades av 70 svaranden och 16 kommentarer lämnades i fritext, samtliga av 

vårdadministratörer. Se urval nedan: 

 

- ”Använder dem så ofta jag kan. Tidsbesparande.” 

- ”Sällan.” 

- ”Tidsbesparande på ord som ofta stavas fel.” 
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- ”Oftast gäller det när vi har kortkommando på hela stycken som ska skrivas in i 

journalen.” 

- ”Så ofta jag kan! Jättesmidigt och man får mer flyt i skrivandet.” 

 

Ännu en uppföljande fråga om nej på frågan om kortkommandon används, skulle man vilja 

använda sig av dem, svarade 13 stycken medan 58 stycken hoppade över frågan. Sex svarade 

ja, tre svarade nej, fyra svarade kanske, se diagram 8. 

 

Diagram 8 

På frågan om det anses viktigt att alla yrkesgrupper inom Landstinget i Värmland använder 

sig av skrivreglerna för mer enhetlighet i journaler lämnades fyra alternativ att välja på: inte 

viktigt alls, inte så viktigt, ganska viktigt samt mycket viktigt. Noll svarade inte viktigt alls, 

tre svarade inte så viktigt, 17 svarade ganska viktigt och 51 svarade mycket viktigt, se 

diagram 9. 
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Diagram 9 

Här fanns även möjlighet att ge frisvar och 33 kommentarer lämnades, se urval nedan: 

 

- Vårdadministratör: ”Tydligare i journalen både för patient som läser journalen på nätet 

och för andra som skall handha journalen.” 

- Vårdadministratör: ”Blir enklare för patienterna om språket är enhetligt och de känner 

bättre igen sig i hela journalen om man går på fler enheter. Blir mer professionellt 

också är min personliga åsikt.” 

- Vårdadministratör: ”Inte så viktigt. Jag är inte förespråkare av att patienten själv ska 

läsa sin journal. Tycker att det är ett konstigt påhitt.” 

- Vårdadministratör: ”Självklart skall vi hålla oss till skrivreglerna. När man slutat 

förkorta märker man hur mycket mer lättläst texten blir och ingen patient behöver 

fundera på vad förkortningarna står för. Tyvärr följer ju inte läkarna alls skrivreglerna, 

de verkar inte ha kännedom om landstingets skrivregler. Läkarna ändrar själva i 

journaltext och väldigt ofta felstavat eller förkortningar, de verkar inte ha följt med i 

tid att det är patientens journal och att anteckningarna inte endast är till som 

minnesanteckningar åt de som vårdar patienten.” 

- Vårdadministratör: ”Mer utbildning skulle göras för undersköterskor, sjuksköterskor 

och läkare. Vissa journaler ser gräsliga ut. Det skrivs ’egna förkortningar’ och 

felstavningar.” 

- Vårdadministratör: ”För patientsäkerhetens skull är det viktigt att det är enhetligt.” 
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- Läkare: ”Det viktigaste är att journalen som arbetsredskap (informationsinhämtning 

om patientens hälsotillstånd och planerad vård) fungerar optimalt. Ofta, men inte 

alltid, sammanfaller administrativa åtgärder som skrivregler etc. med optimal vård. 

När de gör det så använder jag dem gärna, men när de inte gör det (när de fördröjer 

eller på annat sätt försvårar) bryr jag mig inte om dem.” 

 

På frågan om hur viktigt det anses vara med korrekt svenskt språk i journalerna angavs i 

likhet med föregående fråga noll svar på inte viktigt alls, noll svar på inte så viktigt, nio 

svarade ganska viktigt, 62 svarade mycket viktigt, se diagram 10. 

 

Diagram 10 

Här fanns även möjlighet att ge frisvar och 26 kommentarer lämnades, samtliga av 

vårdadministratörer, se urval nedan: 

 

- ”Så att alla kan förstå språket i journalen. Patienten, vårdpersonal och utländska 

läkare. Föråldrade uttryck ska inte användas.” 

- ”För att undvika missförstånd. Patienterna skall kunna förstå vad som står i 

journalen.” 

- ”Då patienten i dag har tillgång till sin journal på ett annat sätt än tidigare så är det 

viktigt att svenska används så långt som möjligt och inte en massa latin eller annat 

fackspråk som kan förvirra patienten.” 

- ”Så korrekt som möjligt för att alla skall ha samma möjligheter att förstå. En del vill 

gärna använda vissa uttryck, gammalsvenska och egna språkkombinationer. Eftersom 
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det speciellt inom läkarkåren är så många olika nationaliteter bör det inte användas 

sådana språkkombinationer och avvikelser som försvårar förståelsen både för patienter 

och vårdpersonal.” 

- ”Känns tryggt i och med att man kan läsa sin journal på nätet – då är det bra att det är 

så tydligt så att det inte blir några funderingar om vad som står och gäller. Kan vara 

svårt när läkare med annan nationalitet som dikterar – då får man skriva så försvenskat 

som det går så att det ser bra ut.” 

- ”Egentligen tycker jag det är väldigt viktigt, men det är svårt att påverka för 

vårdadministratören om till exempel läkaren själv går in och skriver, ändrar i ett diktat 

som är språkmässigt riktigt. Känns mer viktigt att rätt information verkligen 

framkommer på ett lättbegripligt språk.” 

- ”Journalen är en viktig handling där svenska/latinska språket måste eftersträvas att 

vara korrekt. Lätt med missförstånd annars.” 

 

4 DISKUSSION 

Syftet och målsättningen med detta arbete var att ta reda på vad de olika yrkesgrupperna 

vårdadministratörer, sjuksköterskor och läkare hade för tankar och åsikter kring korrekt språk 

och enhetlighet i patientjournaler. Sedan journalen blivit mer lättillgänglig för patienten via 

1177 Vårdguiden har det blivit mer fokus på innehållet ur ett språkligt och lättbegripligt 

perspektiv. Den som är 16 år och äldre kan logga in och läsa sin journal, språket behöver då 

kunna förstås av såväl yngre som äldre. [3] 

 

Hur väl följs skrivhandledningen? Känner samtliga yrkesgrupper till att den finns och hjälper 

den till att göra journaler enhetliga och språkmässigt korrekta? Egna funderingar kom i 

samband med LIA då undertecknad fick följa med olika yrkesgrupper i deras arbete. Det 

noterades då att bland annat sjuksköterskor som skrev journal inte använde till exempel 

funktionen med kortfraser annat än när de ville skriva hela meningar. Det noterades även 

förkortningar och svårläst språk överlag i journaler och det var det som väckte tanken kring 

denna enkätundersökning. 

 

Efter att ha fått in resultatet från enkätundersökningen ser det ut som om de flesta känner till 

att Landstinget i Värmlands skrivregler finns och de flesta använder sig också av dem. Det 

framkom även från frisvar i kommentarruta att mer information önskas när och om skrivregler 

uppdateras. Om förkortningar används svarade 48 stycken nej och 23 stycken ja, vilket 



 

 

Examensarbete YhVA16 18-09-06  12 

 

Språk och enhetlighet i 

patientjournalen 

 Silva Vaala   

 

 

 

innebär att 68 procent av de svarande i undersökningen uppgav att de inte använder sig av 

förkortningar. På frågan om varför de som svarade ja använde sig av förkortningar skrev flera 

som frisvar att allmänt vedertagna förkortningar kändes okej att använda. En egen fundering 

är hur detta kan påverka enhetlighet i journalen – vad är vedertagna förkortningar? Det kan 

säkert skilja sig från enhet till enhet, mellan yrkesgrupper och kanske även från individ till 

individ vad som räknas som en vedertagen förkortning. 

 

En reflektion uppstod kring ord och stavning i själva frisvaren i enkätundersökningen. Ordet 

”skall” till exempel var vanligt förekommande, trots att det i skrivhandledningen under 

rubriken vanliga språkfrågor uppges att den korrekta kortformen är ”ska”. Om nu majoriteten 

anser sig använda sig av skrivhandledningen, hur kommer det sig då att ålderdomlig stavning 

såsom denna används i kommentarerna? Kan en förklaring vara att man helt enkelt inte följer 

skrivhandledningen utanför arbetet, eller förekommer ord av den här typen lika frekvent i 

patientjournalerna? 

 

På frågan om hur många som kände till funktionen kortkommando, det vill säga att skriva in 

ett frasminne och därefter enter för att få fram ett ord eller hel mening, svarade alla utom en 

av de svarande att de kände till den funktionen. 74 procent angav ja medan 23 procent angav 

ibland. Som frisvar skrev de flesta att det är en tidsbesparande funktion som används flitigt 

men någon enstaka använde den mer sällan utan att ange orsaken till detta. Då majoriteten 

ändå använder sig av denna funktion tolkas det som att detta är något som kan öka chanserna 

att göra journalen via nätet mer enhetlig och dessutom språkligt korrekt. Om 100 procent 

kunde använda sig av kortkommandon skulle säkert många förkortningar och stavfel 

minimeras. Då det tyvärr inte kom in så många svar från andra yrkesgrupper än 

vårdadministratörer är det dock svårt att uttala sig om detta är en rättvis bild av verkligheten. 

 

De två sista frågorna i enkäten handlade om hur viktigt det upplevs med enhetlighet och 

korrekt svenskt språk i journaler. Om det upplevs viktigt att använda sig av skrivreglerna för 

mer enhetlighet tyckte 72 procent (51 stycken) av de svarande att det är mycket viktigt. Om 

korrekt språk anses viktigt tyckte 87 procent (62 stycken) att det är mycket viktigt. Huruvida 

detta beror på att de flesta som besvarade enkäten var vårdadministratörer påverkar resultatet, 

går inte att säga med säkerhet men en personlig uppfattning är att det spelar in. 
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Frågeställningen hur journalen betraktas ur ett enhetligt och språkmässigt perspektiv av 

yrkesgrupperna läkare, sjuksköterskor och vårdadministratörer och om det påverkar språket i 

journalen är endast till viss del besvarad, på grund av brist på antal svar från läkare och 

sjuksköterskor. Ytterligare undersökningar i detta ämne behövs för att kunna ge en bredare 

bild av vad olika yrkesgrupper fokuserar på angående journalen. Ett förslag till vidare arbete 

för att komplettera denna analys, vore således att fokusera på att nå ut till yrkesgrupperna 

läkare och sjuksköterskor. 

 

5 SLUTSATSER 

Utifrån svaren från enkäten tycks det som att majoriteten av vårdadministratörer inom 

slutenvården på Centralsjukhuset i Karlstad anser att språk och enhetlighet i journalen är 

viktigt och något att sträva efter. Däremot kom det inte in tillräckligt med svar från läkare och 

sjuksköterskor för att en säker slutsats ska kunna dras. 
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BILAGOR 

Bilaga A: Enkätundersökning angående enhetligt språk i journaler inom 

slutenvård Landstinget i Värmland 

 

Hej! 

 

Jag heter Silva Vaala och läser till vårdadministratör på Yrkeshögskolan Karlstad. Denna 

enkät är en del i mitt examensarbete, där jag vill ta reda på mer om hur det ser ut med tankar 

kring enhetlighet och korrekt språk i journalerna inom de olika yrkesgrupperna läkare, 

sköterskor och sekreterare. 

 

Huvudfrågor är bindande, följdfrågor är av tekniska skäl inte bindande. Kommentarer är 

frivilliga, men motivera gärna och dela med dig av dina tankar och åsikter! 

 

Tack på förhand! 

 

1. *Ange ditt yrke 

o Läkare 

o Sjuksköterska 

o Vårdadministratör 

2. *Känner du till Landstinget i Värmlands skrivregler? 

o Ja 

o Nej 

3. *Använder du dig av skrivreglerna i journalskrivning? 

o Ja, jag använder mig av Landstinget i Värmlands skrivregler 

o Nej, jag använder mig inte av Landstinget i Värmlands skrivregler. 

o Kommentarruta 

4. *Använder du dig av förkortningar? 

o Ja 

o Nej 

5. Om ja på föregående fråga, varför? 

o Jag har fått lära mig att använda förkortningar 

o Det är tidsbesparande 

o Annat (precisera gärna i kommentarsfältet) 

o Kommentarruta 

6. *Känner du till funktionen kortkommandon (kortfras + enter)? 

o Ja 

o Nej 
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7. Om ja, använder du dig av dem? 

o Ja 

o Nej 

o Ibland 

o Kommentarruta 

8. Om nej, skulle du vilja använda dig av dem? 

o Ja 

o Nej 

o Kanske 

o Kommentarruta 

9. *Anser du att det är viktigt att alla yrkesgrupper inom Landstinget i Värmland 

använder sig av skrivreglerna för mer enhetlighet i journaler? Motivera gärna! 

 
o Kommentarruta 

10. *Hur viktigt tycker du att det är med korrekt svenskt språk i journalerna? Motivera 

gärna! 

 
o Kommentarruta 

 


