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SAMMANFATTNING 

 

På de allra flesta arbetsplatser inom hälso- och sjukvården dikterar läkare, medan 

sjuksköterskor och andra yrkeskategorier oftast sköter sin journaldokumentering 

själva, trots redan hög arbetsbelastning. Sjuksköterskor och andra praktiskt 

arbetande yrkeskategorier inom vården, har ingen utbildning i journalföring och har 

redan en hög arbetsbelastning, som resulterar i stress, vilket kan medföra slarv och 

ibland felaktiga uppgifter i journalen på grund av tidspressen.  

 

I denna rapport undersöks om det skulle frigöra tid för andra yrkeskategorier att 

vårda patienter om de istället dikterade och vårdadministratörer skötte all 

journaldokumentering, samt om patientjournalen skulle hålla en mer likvärdig 

kvalitet om utbildade vårdadministratörer skrev alla journalanteckningar.  

 

En enkät med frågor om ämnet har skickats ut till alla yrkeskategorier inom både 

öppenvård och slutenvård med syftet att ta hjälp av de som är verksamma inom 

hälso- och sjukvården i Region Värmland.  

 

Utifrån svaren från enkäten kan man se att majoriteten är överens om att patientjournalen 

skulle hålla en högre och mer likvärdig kvalitet om utbildade vårdadministratörer skrev alla 

anteckningar. Man är också överens om att arbetsbelastningen på vårdadministratörer dock 

skulle bli för hög om de skulle skriva alla yrkeskategoriers anteckningar. Dock tror 72 procent 

av respondenterna att det skulle frigöra mer tid till att vårda patienter om de skulle diktera 

istället för att skriva sina journalanteckningar själva.  
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1 INLEDNING 

På uppdrag av Karlstads teknikcenter ingår det på yrkeshögskoleutbildningen till 

vårdadministratör, att skriva ett examensarbete. Detta arbete är förlagt till fjärde och sista 

terminen och pågår under fem veckors tid, vilket motsvarar 25 yrkeshögskolepoäng.  

 

I denna rapport undersöks diktering och journalföring på olika arbetsplatser och varför de 

flesta läkare dikterar medan sjuksköterskor och andra praktiskt arbetande yrkeskategorier 

inom hälso- och sjukvården, sköter sin journaldokumentering själva, vem beslutar om detta 

och skulle det kunna frigöra mer tid för andra yrkeskategorier att istället vårda patienter om de 

dikterade, samt om patientjournalen skulle hålla en mer likvärdig kvalitet om utbildade 

vårdadministratörer skrev alla journalanteckningar. 

 

1.1 BAKGRUND 

På de allra flesta arbetsplatser inom hälso- och sjukvården dikterar alla läkare, 

medan sjuksköterskor och andra praktiskt arbetande yrkeskategorier oftast sköter 

sin journaldokumentering själva, trots redan hög arbetsbelastning. Sjuksköterskor 

och andra yrkeskategorier har ingen utbildning i journalföring och har en redan hög 

arbetsbelastning med stress som resultat, vilket kan medföra slarv och ibland 

felaktiga uppgifter i journalen. I denna rapport undersöks därför om det skulle 

frigöra mer tid för andra yrkeskategorier att vårda patienter om de istället dikterade, 

samt om patientjournalen skulle hålla en mer likvärdig kvalitet om utbildade 

vårdadministratörer skrev alla journalanteckningar.  

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med detta arbete är att ta reda på varför dokumenteringsbestämmelserna ser 

ut så här inom hälso- och sjukvården idag, om det skulle frigöra mer tid för andra 

praktiskt arbetande yrkeskategorier att vårda patienter om de dikterade och 
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vårdadministratörer skötte all journaldokumentering, istället för att skriva sina 

journalanteckningar själva, samt om patientjournalen skulle hålla en mer likvärdig 

kvalitet om utbildade vårdadministratörer skrev alla journalanteckningar.  

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Denna rapport är avgränsad till att endast fokusera på svaren från enkäten, och analysering 

utifrån denna, samt enstaka frågor ställda till Gabriella Ivarsson Fridman, HR-konsult inom 

Region Värmland, samt Marielle Jalal, verksamhetschef för vårdadministrativa enheten, 

område slutenvård, Region Värmland. Enkäten har skickats ut inom Region Värmland och 

informationen kommer därmed fokuseras på hur det ser ut endast inom denna region. Någon 

djupare undersökning utöver enkäten och de ställda frågorna, har alltså inte gjorts.   

 

1.4 METOD 

För att möjliggöra denna studie har en enkät om det aktuella ämnet använts. Denna 

enkät har skickats ut till personal inom både öppenvård och slutenvård 

(vårdcentraler, sjukhus samt psykiatri), då syftet med denna enkät är att ta hjälp av 

de som är verksamma inom hälso- och sjukvården i Region Värmland. 

 

För att få ytterligare information om ämnet har också frågor angående varför 

dokumenteringsbestämmelserna ser ut så här inom hälso- och sjukvården idag och 

vem som beslutar om detta, skickats via mejl till Gabriella Ivarsson Fridman, HR-

konsult inom Region Värmland, samt Marielle Jalal, verksamhetschef för 

vårdadministrativa enheten, område slutenvård, Region Värmland. Svar har dock 

inte inkommit från någon av dessa. 
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2 GENOMFÖRANDE 

Enkäten är skapad i SurveyMonkey och innehåller åtta frågor om journalföring och diktering 

på arbetsplatsen (se bilaga A, B). Enkäten består av bland annat öppna frågor där man får 

skriva fritt, flervalsfrågor, med färdiga svar att välja på, och vid flera av frågorna kunde den 

svarande även skriva kommentarer för att ge ett utförligare svar. 

 

Enkätfrågorna med tillhörande missivbrev har kontrollerats av examensarbetets handledare, 

och länk och frågor har kontrollerats och testats av privatperson, för att undersöka om 

frågorna var klara och tydliga samt länkens funktion. Missivbrev och länk till enkäten 

skickades sedan till Marielle Jalal, verksamhetschef för vårdadministrativa enheten, område 

slutenvård, Region Värmland. Efter att hon godkänt enkäten skickades missivbrev och 

enkätlänk till avdelningscheferna inom vårdadministration, som i sin tur fördelade denna 

vidare till sin personal. Enkäten skickades även ut till vårdadministratörer på Forshaga 

vårdcentral, Filipstad vårdcentral samt Psykiatriska öppenvårdsmottagningen på Arvika 

sjukhus.  

 

För att få ytterligare information om ämnet har även frågor angående varför 

dokumenteringsbestämmelserna ser ut så här inom hälso- och sjukvården idag och 

vem som beslutar om detta, skickats via mejl till Gabriella Ivarsson Fridman, HR-

konsult inom Region Värmland, samt Marielle Jalal, verksamhetschef för 

vårdadministrativa enheten, område slutenvård, Region Värmland. Svar har dock 

inte inkommit från någon av dessa. 
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3 RESULTAT 

3.1 VEM SKA DOKUMENTERA OCH NÄR? 

Enligt patientdatalagen har all legitimerad personal skyldighet att föra journalanteckningar för 

varje patient och vid varje kontakt som gäller undersökning, vård eller behandling. 

Journalföringsplikten följer med professionen oavsett typ av arbetsgivare. 

Journalanteckningarna ska vara klara och tydliga, de ska dateras och signeras av den som gör 

dem. Journalen bör vara skriven på lättförståelig svenska så att både patient och den vårdande 

personalen ska förstå informationen. Svenska skrivregler ska tillämpas och texten ska vara 

entydig och tydlig och ska utformas med omsorg så den inte kan feltolkas eller uppfattas som 

kränkande av patienten. Om förkortningar används ska det gå att hitta förklaringar till dessa i 

Medicinsk terminologi eller Svenska Akademiens ordlista, en egenhändig förkortning ska inte 

kunna misstolkas. Informationen bör föras till journalen så snart som möjligt för att erhålla en 

god patientsäkerhet och för att en god och säker vård ska kunna ges [1].  

 

Alla vårdenheter bör ha en organisation som underlättar journalföringen med tid för 

skrivandet, rutiner för hur man ska skriva och bra system och strukturer för 

journaldokumentation. Man kan bidra till att höja kvaliteten på patientjournalen och öka 

förståelsen för vikten av vårddokumentation, genom att man på vårdenheten har diskussioner 

och seminarier om journalens betydelse och dess utformning, vilket skulle gagna både 

patienten och vårdarbetet [1].  

 

3.2 ENKÄT 

Det var 119 personer som svarade på enkäten om diktering och journalföring på arbetsplatsen. 

Tyvärr gick det endast att se 100 svar i SurveyMonkeys gratisversion, som användes vid 

denna undersökning.  
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Av de 100 räknade respondenterna arbetade 80 procent på sjukhus, 8 procent på vårdcentral 

och 12 procent inom psykiatrin, se diagram 1. 

 

Diagram 1 

 

Av de 100 respondenterna var 92 procent vårdadministratörer, 3 procent sköterskor och 5 

procent arbetade inom en annan yrkeskategori, se diagram 2.  

 

Diagram 2 

På frågan om endast läkare dikterade på arbetsplatsen svarade 49 procent ja och 51 procent 

nej, även andra yrkeskategorier, se diagram 3. Här fanns även följdfrågan ”vilka andra 

yrkeskategorier?”, där man kunde skriva fritt. Det var 47 personer som svarade på följdfrågan 

och svaren som inkom där var: sjuksköterska, fysioterapeut, uroterapeut, stomiterapeut, 
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psykolog, rehabiliteringskoordinator, psykoterapeut, arbetsterapeut, skötare, kurator, dietist, 

fotterapeut, barnmorska, och beteendevetare. 

 

Diagram 3 

 

Fråga 4 lyder ”om du svarat ja på fråga nummer tre, hur kommer det sig att det ser ut så?”, 

och detta var en öppen fråga där man fick skriva fritt. Det var 69 personer som svarade på 

denna och svaren varierade mellan korta och längre svar. Det var 26 av dessa som svarade att 

de inte visste. Några har svarat att det alltid har varit så, att det är tradition samt att 

avdelningschefen har beslutat om detta på grund av att det blir bäst och mest rätt om 

vårdadministratörer skriver alla journalanteckningarna. Någon har svarat att det är för att 

bespara vårdadministratörerna arbetet, tidsbrist och dåligt med resurser hos 

vårdadministratörerna. Någon har svarat att det är viktigt med rätt KVÅ-koder (kirurgiska och 

medicinska åtgärdskoder som används för statistik inom hälso- och sjukvård), och att denne 

inte får förtroendet att sköta det på egen hand, att en del sköterskor vill dokumentera själva 

därför att det blir ett avbrott i arbete, och någon därför att läkarnas diktat och anteckningar 

oftast är längre, därför dikterar de istället för att skriva själva.  

 

Fråga 5 lyder ”om alla yrkeskategorier skulle diktera, tror du att det skulle frigöra mycket tid 

till att istället vårda patienter?”. Här svarade 73 procent ja och 27 procent nej, se diagram 4. 

På denna fråga fanns det även ett kommentarsfält man kunde skriva i, vilket 42 personer valde 

att göra. Även här var det varierade korta och längre svar med olika åsikter. De flesta menar 
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att det skulle bli för hög belastning på vårdadministratörerna och att denna yrkesgrupp i 

sådana fall skulle behöva vara flera för att inte patientsäkerheten ska riskeras genom att 

anteckningarna blir fördröjda. Flera tror att det inte skulle spara särskilt mycket tid för 

sköterskor om de dikterade istället för att skriva, därför att sköterskor endast skriver kortare 

anteckningar, som går fortare att skriva själv än att diktera. Många tror dock att hade det 

handlat om långa anteckningar hade de sparat mer tid genom att diktera. Många svarar också 

kanske och att de inte vet. 

 

 

Diagram 4 

Fråga 6 lyder ”Skulle patientjournalen hålla en mer likvärdig kvalitet om utbildade 

vårdadministratörer skrev alla anteckningar?”. Här svarade 92 procent ja, 2 procent nej och 6 

procent vet inte, se diagram 5. Även på denna frågan fanns det ett kommentarsfält man kunde 

skriva i om man ville, vilket 25 personer valde att göra. Här var alla respondenter överens om 

att journalen absolut skulle hålla en högre kvalitet om vårdadministratörer skrev alla 

anteckningar. Majoriteten skriver att många, tillhörande andra yrkeskategorier, använder sig 

av ”hemmasnickrade”, ej vedertagna förkortningar, och att journalanteckningarna idag består 

av mycket talspråk, felaktiga meningsbyggnader och stavfel.  
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Diagram 5 

Fråga 7 lyder ”om du tillhör en yrkeskategori som skriver sina journalanteckningar själv, 

skulle du spara mycket tid på att istället diktera?”. Här svarade 72 procent vet inte, 21 procent 

ja och 6 procent nej, se diagram 6. Även här kunde man kommentera fritt, vilket 8 personer 

gjorde. Någon skriver här att man ofta blir mycket ”pratigare” om man ska prata in sin 

journal, att det därför antagligen går på ett ut om man istället skriver direkt, och någon skriver 

att anteckningarna antagligen skulle bli kortare om man istället dikterade.  

 

Diagram 6 

På sista frågan kunde man lämna övriga kommentarer om ämnet om man önskade, och här 

skrev åtta personer lite längre svar. Kommentarerna följer nedan: 
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- ”Låt rätt person göra rätt saker! Men antar att vi kostar mycket pengar...... att t ex 

sjuksköterskor tar över våra arbetsuppgifter tycker jag dock är slöseri med resurser, 

det finns redan en grupp som är utbildare för att skriva journaler - låt oss göra det och 

låt t ex läkare sköta patienter!” 

 

- ”Vi har alla utbildat oss till olika yrkesroller. Tacksam för att slippa skriva 

besöksanteckningarna själv med åtgärder och diagnoser och annat att tänka på! Om 

alla ska skriva själva så blir det inte mycket kvar att göra på en mottagning för 

vårdadm.” 

 

- ”Jag tycker vårdpersonal ska ta hand om patienterna, diktera så gör 

vårdadministratörerna det de är proffs på.” 

 

- ” Just nu pågår ett arbete på vår klinik med att läkare, barnmorskor och sjuksköterskor 

ska använda sig av mallar istället för att diktera. Vi vårdadministratörer tror inte att det 

sparar speciellt mycket mer tid men har tyvärr inte fått någon utvärdering kring detta 

än. Kliniken jobbar med att ta fram flera mallar.” 

 

- ”Mallar är på ingång ganska stort så jag tror att själva dikteringen kommer att 

försvinna så småningom för alla yrkeskategorier.” 

 

- ”Kan konstatera att jag är nöjd med att vi alla dikterar, alla skriver i samma journal. 

En grund för att arbetet skall fungera så man slipper leta på olika ställen. Bra 

frågeställning.” 

 

- “Spännande ämne, vi får se hur det blir i framtiden med dikteringen.” 
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4 DISKUSSION 

Inför min rapport riktade jag in mig på att få informationen från min enkät och var därför nöjd 

med att så många valde att svara på denna. Jag fick totalt 119 svar på min enkät, men kunde 

tyvärr endast se 100 svar i den version av SurveyMonkey som jag använde mig av. Det var 

92 procent vårdadministratörer som svarade och endast 3 procent sköterskor, 5 procent andra 

yrkeskategorier, och 0 procent läkare, vilket jag tyckte var synd då det i detta fall kan ge något 

missvisande resultat, då flera frågor var riktade till sköterskor eller andra yrkeskategorier som 

arbetar praktiskt med patienter, för att undersöka hur de ser på journaldokumentation och tid 

för patienter.    

 

När jag började med detta arbete tänkte jag att i stort sett alla läkare dikterar, och att väldigt få 

sjuksköterskor eller andra yrkeskategorier gör detta, vilket visade sig att det inte riktigt 

stämde. På fråga tre i enkäten, där frågan ställs om endast läkare dikterar på arbetsplatsen, 

blev det ett nästan jämnt resultat, med 49 procent ja och 51 procent nej, vilket motsätter sig 

min teori något.  

 

På fråga fem, där frågan ställs om det skulle frigöra mycket tid till att vårda patienter, om alla 

yrkeskategorier dikterade, svarade 72 procent ja. Här hade jag önskat fler svar från 

sjuksköterskor, då det var främst dem som frågan riktade sig till. Här lämnades det 42 

kommentarer med mycket olika åsikter, dock verkar majoriteten överens om att eftersom 

sjuksköterskor oftast skriver korta anteckningar, skulle det kunna spara lite tid generellt, men 

mer tid om det gäller längre besöksanteckningar. Vid längre anteckningar som ska skrivas 

genererar det i att patienttiden bli mer ansträngd. Flera skriver att det antagligen skulle ta lika 

lång tid att diktera som att skriva själv, vilket såklart helt beror på vilken datavana man har 

och hur korrekt och snabbt man kan skriva, vilket varierar mycket från individ till individ. Jag 

tror att det blir en del slarv och ”hemmasnickrade” förkortningar på grund av okunskap, och 

tidspressen personalen inom hälso- och sjukvård upplever idag.  
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I enkäten har flera också skrivit att om vårdadministratörer skulle skriva alla yrkeskategoriers 

anteckningar så skulle arbetsbelastningen på denna yrkesgrupp istället bli för stor. Det skulle i 

sådana fall behövas fler vårdadministratörer, inte minst för att inte riskera patientsäkerheten, 

då det är stor risk att anteckningarna blir fördröjda och inte hinner skrivas i tid. Detta är något 

jag håller med om då vårdadministratörernas arbetsbelastning idag är lika hög som hos de 

andra yrkesgruppernas inom hälso- och sjukvården. På de allra flesta arbetsplatser är 

diktatlistan redan lång, och diktaten blir liggande alldeles för länge, vilket är en risk för 

patientsäkerheten. Detta tror jag beror på att vårdadministratörerna idag har fått mycket andra 

administrativa arbetsuppgifter, vilket leder till att journaldokumentation blir sista prioritet på 

många arbetsplatser då det helt enkelt inte hinns med. Om man skulle börja skriva alla 

yrkeskategoriers anteckningar skulle det kanske underlätta för dessa yrkeskategorier och 

frigöra mer tid för patienter, men samtidigt skulle arbetsbelastningen bli för stor på 

vårdadministratörerna och journalteckningarna bli fördröjda, vilket ändå inte vore bra för 

patienten i slutändan.  

 

Något en stor majoritet av respondenterna var överens om var att patientjournalen skulle hålla 

en mer likvärdig kvalitet om utbildade vårdadministratörer skrev alla anteckningar. Hela 92 

procent svarade att så skulle vara fallet. Även i de 25 kommentarerna till frågan, är man 

rörande överens. Många uttrycker att ofta sköterskor har en dålig svenska i skrift, med mycket 

stavfel, samt att man ofta använder sig av ej vedertagna förkortningar och felaktiga 

meningsbyggnader med mera. Mycket av detta tror jag beror på just tidspressen, sköterskor 

som redan är överbelastade. Man får heller inte glömma att varken sjuksköterskor, läkare eller 

andra yrkeskategorier är utbildade i det svenska skriftliga språket, vad gäller skrivregler, 

förkortningar med mera, så som vårdadministratörerna är. Alla har vi utbildat oss till olika 

yrkesroller, och har våra egna specialiteter, om det är att vårda patienter eller 
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journaldokumentation, och kanske vore det bättre om olika yrkeskategorier höll sig till det de 

är bäst på i den mån det går.  

 

Jag tror att dock att framtiden kommer att se annorlunda ut vad gäller journaldokumentation. 

Vi står inför ett stort generationsbyte med mycket pensionsavgångar, och istället kommer 

yngre, nyutbildade, personer med en större kunskap om datahantering och större 

tangentbordsvana, då man idag är uppväxt med datorer, dess tillbehör och att allt sköts 

digitalt, inte minst vid undervisning och utbildning. Detta tror jag kommer leda till mycket 

tidssparande inom alla yrkeskategorier. Idag arbetar många äldre personer inom hälso- och 

sjukvården, som de flesta inte har någon kunskap om datahantering, och har arbetat den 

största delen av sitt arbetsliv med pappersjournal, vilket jag tror försvårar situationen. Ju fler 

yngre datoriserade personer som kommer in i vården, desto bättre tror jag patientjournalen 

kommer att se ut i framtiden.  

 

5 SLUTSATSER 

Utifrån svaren från enkäten kan man se att majoriteten är överens om att patientjournalen 

skulle hålla en högre och mer likvärdig kvalitet om utbildade vårdadministratörer skrev alla 

anteckningar. Man är också överens om att arbetsbelastningen på vårdadministratörer 

antagligen skulle bli för hög om de skulle skriva alla yrkeskategoriers anteckningar. Hela 72 

procent av de svarande tror att det skulle frigöra mer tid till att vårda patienter om de skulle 

diktera istället för att skriva sina journalanteckningar själva. Det kom dock inte in tillräckligt 

mycket svar från sjuksköterskor, läkare eller andra yrkeskategorier, utöver 

vårdadministratörer, för att en säker slutsats ska kunna dras.  
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BILAGA A 

Missivbrev 

 

Hej! 

 

Jag heter Lina Nilsson och jag studerar sista terminen till vårdadministratör på 

Yrkeshögskolan i Karlstad. Jag håller just nu på med mitt examensarbete och jag 

har då bestämt mig för att undersöka hur det kommer sig att på de allra flesta 

arbetsplatser inom hälso- och sjukvården dikterar endast läkare, medan 

sjuksköterskor och andra yrkeskategorier oftast sköter sin journaldokumentering 

själva.  

 

Syftet med detta arbete är att ta reda på varför det ser ut så här, om det skulle 

frigöra mer tid för andra yrkeskategorier att vårda patienter om de istället dikterade, 

samt om patientjournalen skulle hålla en mer likvärdig kvalitet om utbildade 

vårdadministratörer skrev alla journalanteckningar.  

 

För att möjliggöra denna studie har jag använt mig av litteratur, forskning och 

intervjuer kring det aktuella ämnet, men har även för avsikt att ta hjälp av er som är 

verksamma inom vården genom en enkät. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller min 

handledare på följande mejladresser: 

 

Lina_n89@hotmail.com 

 

Handledare: 

mailto:Lina_n89@hotmail.com
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Tina Andersson 

Tina.andersson@karlstad.se 

 

Med vänliga hälsningar, 

Lina Nilsson 

 

  

mailto:Tina.andersson@karlstad.se
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BILAGA B 

Enkät 

 

Diktering och journalföring på din arbetsplats  

 

1. Min arbetsplats: 

2. Jag arbetar som: 

3. Dikterar endast läkare på din arbetsplats? Vilka andra yrkeskategorier? 

4. Om du svarat ja på fråga nummer tre, hur kommer det sig att det ser ut så? 

5. Om alla yrkeskategorier skulle diktera, tror du att det då skulle frigöra mycket tid 

till att istället vårda patienter? 

6. Skulle patientjournalen hålla en mer likvärdig kvalitet om utbildade 

vårdadministratörer skrev alla anteckningar? 

7. Om du tillhör en yrkeskategori som skriver sina journalanteckningar själv, skulle 

du spara mycket tid på att istället diktera? 

8. Övriga kommentarer om ämnet 


