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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med rapporten är att ta reda på om språket i journalen granskas och om det finns något 

kvalitetsarbete kring hur riktlinjerna följs, utifrån skrivregler. Patientjournalen är i första hand 

ett arbetsverktyg för vårdpersonalen, men det som står där ska även vara begripligt för 

patienten. Lagar och riktlinjer som reglerar detta beskrivs också i rapporten. 

 

Det framkommer att ingen sådan här granskning sker. Den övergripande uppfattningen är att 

kvaliteten på anteckningar i journalen är bra och att det inte är prioriterat att granska detta. 

Särskilt hög kvalitet är det på anteckningar skrivna av vårdadministratörer. Rapporten 

innehåller reflektioner kring fördelar med kvalitetsgranskning på detta område. 
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1 INLEDNING 

Patientjournalen är ett viktigt verktyg för säker och god vård. Journalens innehåll är 

betydelsefullt för vårdpersonalen men också en viktig informationskälla för patienten. I 

Region Värmland finns riktlinjer för upprättande av vårddokumentation [1] och skrivregler 

som klargör hur vårdpersonal ska uttrycka sig i skrift [2] med syfte att det som skrivs i 

journalen ska vara begripligt för mottagaren, oavsett om det är vårdpersonal eller patienten 

som läser. 

 

Uppdragsgivare för denna rapport är Yrkeshögskolan i Karlstad som bedriver en utbildning på 

två år till vårdadministratör. Utbildningen är lokaliserad till Karlstads Teknikcenter. Kursen 

examensarbete på 25 YH-poäng avslutar utbildningen. Det motsvarar fem veckors 

heltidsstudier och ämnet ska beröra yrket som vårdadministratör. 

 

Rapporten beskriver vad riktlinjerna innebär och även vad lagen säger om språket i journalen 

samt om det finns någon kvalitetsgranskning av patientjournalen utifrån det. 

 

 

1.1 BAKGRUND 

En av de viktigaste uppgifterna som en vårdadministratör har är att skriva rätt och tydligt i 

patientjournalen efter läkarens diktat. Det är vårdadministratörens profession. Men även andra 

yrkesroller inom vården skriver i journalen. Vårddokumentationen är ett av vårdens äldsta 

behov. Den är viktig både som arbetsredskap för vårdpersonal och för patientsäkerheten [1]. 

Under vårdadministratörsutbildningens LIA-perioder (LIA= lärande i arbete) gjordes 

upptäckten att det finns stora variationer i den språkliga kvaliteten och hur väl skrivregler 

följs och saken studerades närmare för detta examensarbete.  

 

Enligt språklagen från 2009, 11§ ska språket i offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt och 

begripligt [2]. I Region Värmland finns riktlinjen ”Vårdat, enkelt och begripligt språk” som 

talar om att texten ska vara kortfattad, tydlig och innehålla enkla ord. Medicinska ord ska 

helst försvenskas och förkortningar ska undvikas. Texten ska anpassas till mottagaren vilket 

alltså också innefattar patienten [2]. Sverige är dessutom ett mångspråkigt land, där det talas 

ungefär 150 olika modersmål [3] och därför blir det extra viktigt att texten i journalen inte är 

för krånglig. Med anledning av vårdadministratörens roll och tvååriga utbildning för att bland 
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annat skriva i journalen enligt riktlinjer och iakttagelsen av hur kvaliteten varierar utifrån 

gällande riktlinjer, fanns det intressant att undersöka vidare. Patientjournalens innehåll och 

helhetsintryck borde vara viktig som en del av given vård med hög kvalitet. 

 

1.1.1 Patientdatalagen 

Utöver språklagen som gäller offentlig verksamhet, finns också en lag på hur personal inom 

vården ska formulera sig i skrift. I patientdatalagen 2008:355 i tredje kapitlet, 13§ [4] står: 

”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.” 

 

1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet är att ta reda på om det finns någon slags kvalitetsgranskning av språket i 

patientjournalen för att se hur riktlinjerna för vårddokumentation följs med fokus på 

skrivregler. Målet är att få en bild av hur ett eventuellt kvalitetsarbete går till och om det finns 

en löpande granskning avseende lagar och riktlinjer.  

 

1.3 AVGRÄNSNING 

Arbetet avgränsades till att lägga tyngden på efterlevnad av skrivregler. Det undersöks inte 

hur rätt mallar och sökord används som för till exempel våldsutsatthet. Uteslöts gjordes också 

att titta på ledtider för journalföring och vilka uppgifter som journalförs utifrån vårdskador 

och patientsäkerhet, eller hur diagnosklassifikation kontrolleras.  

 

1.4 METOD 

Metod som använts har varit att söka information på Region Värmlands webbsida, intranät 

och i dokumenthanteringssystemet Vida. Kontakt togs också med flera personer anställda i 

Region Värmland som fick frågor skickade till sig via mejl. 
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2 GENOMFÖRANDE 

Inledningsvis söktes information på egen hand på Region Värmlands intranät för att se om det 

fanns något kvalitetsarbete kring språket i patientjournalen. Där fanns dokumenten ”Riktlinjer 

för vårddokumentation” [1] och ”Vårdat, enkelt och begripligt språk” [2]. 

 

Frågor skickades till: 

• Cathrine Wenngren, HR-strateg 

• Marielle Jalal, verksamhetschef för vårdadministrativa enheten slutenvård 

• Kristina Borgsten, kommunikatör som sammanställt dokumentet med skrivregler 

”Vårdat, enkelt och begripligt språk” 

• Susanna Jönsson, verksamhetsutvecklare, dokumentation i patientjournalen  

• Göran Karlström, objektägare patientjournal och dokumentägare ”Riktlinjer för 

vårddokumentation” 

• Charlotta Nelsson, chefsläkare och chef patientsäkerhetscentrum 

• Sabina Vilhelmsson, enhetschef, utveckling och användarstöd patientjournal 

• Lena Engman, språkråd patientjournalen 

• Inga-Britt Carlson, avdelningschef för vårdadministration enhet 7 

• Marcus Bengtsson, avdelningschef för vårdadministration enhet 8. 

 

Sökte också vidare på Region Värmlands webbsida och fick tag på rapporten ”Granskning av 

journalföring”. 

 

 

3 RESULTAT 

Redogörelsen av resultatet är indelat i tre områden. 

 

 

3.1 UTVÄRDERING AV RIKTLINJER 

I skrivreglerna står beskrivet hur texten ska anpassas efter läsaren, hur den ska skrivas för att 

vara lättläst och tydlig där förkortningar ska undvikas och medicinska termer försvenskas [2]. 

Det framkommer inget om hur efterlevnad av detta borde eller skulle kunna följas upp. 
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Dokumentet ”Riktlinjer för vårddokumentation” togs fram 2015 utifrån vårdgivardirektivet 

”Informationshantering och journalföring i hälso-och sjukvården” [5]. Riktlinjen tar bland 

annat upp syfte med dokumentation, vilka uppgifter som ska föras in i journalen, av vem och 

när. Uppgifterna som förs in ska vara väsentliga och kortfattade. Dubbeldokumentation ska 

undvikas som kan inträffa när både läkare och sjuksköterska skriver i journalen. Språk och 

förkortningar tas också upp. Det står att fackuttryck ska användas när så krävs för att uppfylla 

huvudsyftet med patientjournalen, som är att vara ett arbetsinstrument för att säkerställa god 

vård [1].  

 

I riktlinjen står det att efterlevnad av riktlinjen ska kontrolleras löpande av 

verksamhetsförvaltningen som ska avrapportera upplevd kvalitet till Klinisk Beslutsgrupp 

Vårdsystem. Klinisk Beslutsgrupp Vårdsystem ansvarar för att uppmärksamma Hälso- och 

sjukvårdsledningen på avvikelser [1]. 

  

 

3.2 FRÅGOR TILL PERSONAL 

Cathrine vidarebefordrade frågorna till Marielle. Hon svarade att det inte görs några 

granskningar i hennes enhet av hur skrivreglerna följs i journalen [6].  

 

Kristina Borgsten [7] svarade så här på mina frågor: 

 

1. Görs det någon kvalitativ granskning av patientjournalens språkliga innehåll? 

 

”Nej inte vad jag känner till.” 

 

2. Vad var bakgrunden till att dokumentet ”Vårdat, enkelt och begripligt språk” 

togs fram? Vem tog initiativ?  

 

”Skrivregler har funnits i Landstinget i Värmland i många, många år. I början på 

1980-talet fanns en skrift om skrivregler som tagits fram av landstingets dåvarande 

arkivarie. När hon slutade i landstinget gjorde jag som kommunikationsassistent den 

spiralbundna skriften Skrivhandboken. Vid en senare uppdatering blev den riktlinjen 

Skrivhandledningen och för några år sedan kompletterades riktlinjen med avsnittet 
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Fler språkråd för dig som skriver patientjournal. I samband med uppdateringen efter 

regionbildningen benämns riktlinjen Vårdat, enkelt och begripligt språk.” 

  

3. Är skrivreglerna avsedd för all personal som skriver i vården? I så fall, hur 

informeras personal utöver vårdadministratörerna om gällande skrivregler? 

 

”Riktlinjen gäller för alla anställda inom Region Värmland. När riktlinjen 

kompletterades med avsnittet om språkråd för dig som skriver patientjournal, berättade 

vi om riktlinjen i nyhetsbrevet Chef som vänder sig till alla chefer. Då startade vi 

också det digitala nyhetsbrevet Språknytt, som under några år innehöll språkråd för 

dikterare och vårdadministratörer.” 

 

”Förutom vårdadministratörer har vi även haft ”språkutbildning” för särskilt 

intresserade verksamheter. Indirekt utbildning i begripligt språk får även verksamheter 

som tar fram information till patienter som hanteras i dokumenthanteringssystemet 

Vida. Patientinformationsgruppen granskar texterna och ger respons till verksamheten 

direkt i systemet. Vi träffar även verksamheter och bearbetar texterna tillsammans.” 

 

4. Hur är din uppfattning om hur väl skrivreglerna följs? 

 

”Skrivregler följs till stor del men en del skribenter känner inte till regler vid 

förkortningar (tex, te.x i stället för t.ex.) eller använder engelsk stavning i stället för 

svensk (mail – mejl). Många använder också interna förkortningar som är obegripliga 

för utomstående.” 

  

5. Hur skulle bristande kvalitet på språket i journalen kunna påverka patientens 

vård och patientsäkerhet? 

 

”Hänvisar till Socialstyrelsens patientsäkerhetssidor om kommunikation och 

informationsöverföring.” 

 

Till Göran Karlström [8], Susanna Jönsson [9], Charlotta Nelsson och Sabina Vilhelmsson 

skickades också ett antal frågor. Svar kom endast från Göran och Susanna. Tyvärr kunde inte 

Susanna svara på mer än en av frågorna. Göran svarade på samtliga frågor: 
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1. Görs det några kvalitativa granskningar av journalens språkliga innehåll, utifrån 

skrivreglerna? Hur går de till i sådana fall?  

 

Göran: ”Nej, inte systematiskt.” 

 

2. Hur upplever du den språkliga kvaliteten är utifrån skrivreglerna? Tydligt, 

rättstavat och enkelt att förstå för patienten?  

 

Göran: ”Rimligt bra. Lättförståeligt för patienten är en sekundär fråga och INTE 

prioriterad om det är i motsättning mot att skriva tydligt för hälso- och 

sjukvårdspersonalens yrkesutövning.” 

 

3. Anser du att det finns skäl att granska den språkliga kvaliteten? Vem skulle 

vara lämplig att göra den och hur? 

 

Göran: ”Kan inte se att det i rådande ekonomiska och resursmässiga läge kan 

prioriteras.” 

 

4. Vilken typ av journalgranskning görs i nuläget? Vad innebär 

kvalitetsutvecklingssyftet och markörbaserad journalgranskning?  

 

Göran: ”Olika verksamheter styr detta. Inom området markörbaserad 

journalgranskning så sker granskning för att fånga och följa upp vårdskador mm. 

Finns initiativ kring att slumpvis granska journaler, men som i fråga 1, inte alla 

systematiskt.” 

 

• Följdfråga till Göran: Vilka har kommit med initiativ till en sådan slumpvis 

granskning?  

 

”Enstaka verksamheter har tagit egna sådana initiativ i sådana fall. Det finns ingen 

styrning centralt ifrån”. 
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5. I rapporten Granskning av journalföring från 2018 står det att obligatoriska 

utbildningar för att få arbeta i journalsystemet finns. Kan du i korta drag 

förklara vad som ingår? Läggs något fokus på riktlinjen för skrivregler? 

 

Göran: ”Sabina får svara, men jag tror inte att skrivregler är fokus i utbildning. Nya 

anställda ska annars gå igenom ett paket av utbildning för att kunna behärska 

systemet. Befintliga användare har lite ”snällare” krav, men vi har brister som vi 

arbetar på att få bort, men det är en grannlaga uppgift med samtidiga köer och trängd 

bemanningssituation.” 

 

Susanna: ”Varje anställd ska genomgå en utbildning i hur journalsystemet Cosmic 

används, där journalen är en del av systemet. Utbildarna tillhör enheten Utveckling 

och användarstöd Patientjournal (enhetschef Sabina).” 

 

Fråga till Lena Engman [10]: 

 

• Görs någon kvalitetsgranskning avseende skrivreglerna? 

 

”Någon kvalitetsgranskning av språket och hur skrivregler efterföljs i journaltexter 

görs inte. Jag vet inte om denna fråga varit lyft någon gång, inget jag hört talas om i 

alla fall.” 

 

Frågor till Inga-Britt Carlson [11]: 

 

1. Görs det några kvalitativa granskningar av journalens språkliga innehåll, utifrån 

riktlinjer främst då skrivreglerna, i din enhet?  

Inga-Britt: ”Det görs inga sådana granskningar systematiskt hos oss.” 

 

2. Hur ofta görs det och hur går det till i så fall? På vems initiativ är det? 

Inga-Britt: ”Under mina 6 år som chef har jag granskat en medarbetare lite extra, 

gjorde stickprov, då det inkom en del avvikelser på just felstavningar och påhittade 

ord. Inom min enhet produceras det mellan 150-250 anteckningar per dag, skulle bli 

ett mycket tidskrävande arbete att granska anteckningar utefter skrivregler. ” 
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3. Anser du att det skulle vara värdefullt med en sådan typ av granskning av 

anteckningar skrivna av annan personal än vårdadministratörer (läkare, 

sjuksköterskor med flera som skriver själva)? 

Inga-Britt: ”Det vi har sett när läkare och sjuksköterskor gör egna anteckningar är att 

det inte alltid blir så rätt och snyggt. Skulle kanske inte vara så fel med granskning, 

men jag vet inte hur det ska fångas upp och vem som skulle göra det.” 

 

3.3 RAPPORTEN ”GRANSKNING AV JOURNALFÖRING” 

Syftet med rapporten ”Granskning av journalföring” [5] från 2018 var att följa upp 

granskningen från 2011, ”Efterlevnad av patientdatalagen”. Åtgärder som genomfördes för att 

hantera brister handlade om styrdokument, rutiner och riktlinjer samt roller och organisation. I 

rapporten framkommer att granskningar av patientjournaler görs främst i 

kvalitetsutvecklingssyfte, som markörbaserad journalgranskning och i samband med 

händelseanalyser och vårdskador. Kvalitativa granskningar görs inte med regelbundenhet.  

 

Det som tas upp i granskningsrapporten som är relevant för den här rapporten är att:  

 

• Landstingsstyrelsen rekommenderas att förnya dokumentet ”Riktlinjer för 

vårddokumentation” då den löpt ut. 

• Landstingsstyrelsen rekommenderas att utöver de granskningar som utförs i kvalitets- 

och patientsäkerhetssyfte, tillse att regelbundna journalgranskningar kring hur väl 

journalens innehåll lever upp till gällande författningar. 

• Tidigare granskningar noterade att det inte fanns något, på övergripande nivå, etablerat 

arbetssätt för att kontrollera journalinnehållets kvalitet annat än på förekommen 

anledning och någon större skillnad anses inte föreligga idag, alltså 2018-11-22. 

• Tidigare brister i arbetssätt och rutiner för att säkerställa journalinnehållets kvalitet är 

åtgärdat med utvecklade verktyg, e-learning och löpande kursutbud. Utbildningarna är 

obligatoriska för all personal att gå. 

 

Hur mycket fokus som läggs på skrivregler i utbildning och kvalitetsgranskning framgår inte i 

granskningsrapporten. Att granskning ska göras av hur riktlinjer följs tas dock upp på flera 

ställen i rapporten och riktlinjer innefattar avsnittet språk i journaler och skulle alltså kunna 
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vara en del av granskningen. Det förekommer därtill att ingen regelbunden granskning av 

journaler görs. 

 

 

4 DISKUSSION 

Av de resultat jag fått fram i den här rapporten kommer jag fram till att ingen systematisk 

kvalitetsgranskning av språket i patientjournaler verkar ha funnits och görs inte heller nuläget. 

Det sker möjligtvis enstaka granskningar men detta varierar mellan verksamheterna. Överlag 

granskas bara journaler på förekommen anledning, för att reda ut händelse av vårdskada. Den 

gemensamma uppfattningen hos tillfrågade personer verkar vara att kvaliteten på språket i 

journalerna i huvudsak är god eller rimligt bra och att det inte är motiverat med granskning 

men att det förekommer somliga avvikelser från riktlinjen. Uppfattningen är att det skulle 

vara alltför tidskrävande med en kvalitetsgranskning av språket och att patientjournalen i 

första hand är ett arbetsredskap för personalen för att kunna ge god vård.  

 

Enligt min uppfattning behöver inte tydlig text och lätt att förstå för patienten, betyda 

otillräcklig information eller mindre specifika uppgifter för vårdpersonalen. I många fall jag 

haft i åtanke inför detta examensarbete, handlar det om att strunta i förkortningar som 

exempel ”ÖLI”, ”pat” och ”iv”. Undvikande av förkortningar gör texten mer lättläst för alla 

och patienten behöver inte försöka klura ut vad en förkortning står för. Den största bristen av 

den språkliga kvaliteten i journalerna tycker jag inte är användningen av medicinska termer, 

de går ändå oftast att söka svar på utan det är den frekventa användningen av förkortningar.  

 

Lite för ofta innehåller också texten fina och lite gammeldags ord, läkarspråkets jargong, 

felstavningar och slarvfel, lång text med mycket upprepningar, dubbeldokumentation och 

förteckning av läkemedel i journalen gång på gång. Att inte använda gammeldags och 

svårtolkade ord gör texten mer begriplig, särskilt med tanke på nysvenskar, läs- och 

skrivsvårigheter. Det verkar också vara vanligt med att skapa nya sammansatta ord som då 

blir långa och ovanliga, vilket försvårar läsandet för både patient och vårdpersonal. 

 

Min uppfattning är att det oftast är anteckningar skrivna av annan personal än 

vårdadministratörer som inte matchar riktlinjerna. Många vårdadministratörer med mig 

känner nog till att det sällan går att skriva av ett diktat rätt upp och ner, utan att det kräver en 

hel del bakomliggande arbete, med att omformulera och få det rätt grammatiskt så det 
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stämmer med verkligheten, exempelvis med vad som ska ske och vad som har skett. Den 

svenska grammatiken är inte lätt! Säger läkaren ”remiss skickas” så är det ganska otydligt om 

vem som gör det och när. Det har också att göra med patientsäkerhet. Därför är hög kvalitet 

på språket viktigt. En tydlig och lagom lång anteckning med relevanta uppgifter förenklar och 

besparar tid åt all vårdpersonal som ska läsa och söka efter informationen.  

 

Patientens upplevda kvalitet är en del av god vård anser jag. Om patienten inte kan förstå vad 

som står eller om otydbara interna förkortningar används kan vårdgivaren tolkas som 

nonchalant och oprofessionell. Det står i patientdatalagen att informationen till patienten ska 

vara begriplig. Förstår patienten informationen får patienten en klar bild av vad som utförts 

eller planeras utan frågetecken och det leder till att patienten blir tryggare. Att anteckningarna 

i journalen håller en genomgående hög kvalitet gör att helheten blir bättre. 

 

Det har lagts tid på att sammanställa riktlinjer vilket i sig borde motivera uppföljningar. I 

tidigare granskning av journalföring har det kommenterats att det varit en brist att det inte 

funnits ett etablerat arbetssätt och rutiner för att säkerställa att journalinnehållet är 

kvalitetssäkrat och ändamålsenligt. Det är idag åtgärdat med obligatoriska utbildningar. Som 

tidigare har tagits upp i denna rapporten är det oklart hur stort fokus som läggs på riktlinjen 

om skrivregler.  

 

Senaste granskningsrapporten tar upp att löpande granskningar bör göras kring hur väl 

journalernas innehåll lever upp till kraven i gällande författningar, vid sidan av de 

granskningar som idag görs i kvalitets- och patientsäkerhetssyfte. Det skulle kunna tolkas som 

att det borde göras kvalitetsgranskningar utöver de som görs på förekomna patientrelaterade 

anledningar, alltså utifrån gällande riktlinjer inklusive språk i journaler. Jag tycker det är lite 

märkligt att det trots allt inte verkar förekomma kvalitetsgranskning av språket i journalen när 

det faktiskt finns dokumenterat att uppföljning bör göras av hur väl riktlinjerna efterlevs.  

 

Att ha ett kvalitetsarbete kring språket i journaler har sagts vara en kostnadsfråga och att det 

skulle vara för tidskrävande. Jag ställer mig något tveksam till det. Så många olika slags 

kvalitetsutvecklingsprojekt som antagligen finns i olika verksamheter så borde väl även en 

uppföljning avseende efterlevnad av språkregler kunna vara på sin plats? Som jag tog upp 

tidigare så skulle det kunna vara tidsbesparande för personalen med bättre anteckningar som 
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tar mindre plats i journalen. Om fler yrkesroller dikterade kunde skrivandet överlåtas till 

vårdadministratörer. Minskar dubbeldokumentationen spar det också tid.  

 

Granskning skulle kunna göras slumpmässigt och löpande men i en liten omfattning i olika 

verksamheter. Ganska snart tror jag man skulle få en uppfattning om var det fanns brister som 

sedan skulle kunna åtgärdas med mer utbildning om språket i journalen, alternativt att utöka 

dikteringen.  

 

Jag är lite förundrad över att den språkliga kvaliteten i journaler inte prioriteras högre med 

tanke på riktlinjerna som är väldigt utförligt skrivna och vad patientdatalagen och språklagen 

handlar om. Det står faktiskt med i lagen. Jag upplever att det sammantaget blir en ojämn 

kvalitet på journalanteckningar som olika yrkesgrupper skrivit och på de som 

vårdadministratörer skrivit där skrivreglerna är en väsentlig del i vår utbildning.  

 

Tänkbara fördelar med granskning: 

 

• Högre kvalitet, enhetligt och lättläst för vårdpersonal samt patient 

• Tidsbesparande med lättlästa och mer relevanta anteckningar 

• Säkrare 

• ”Kvitto” på hur uppsatta riktlinjer fungerar och var insatser behövs för att höja 

kvaliteten. 

 

 

5 SLUTSATSER 

Det finns tydliga riktlinjer som ska följas för språket i journalen. Den sammantagna bilden av 

tillfrågade personer är att kvaliteten på språket är bra men att vissa brister finns. Det sker 

ingen kvalitetsgranskning av språket i journalen inom den vårdadministrativa enheten, där 

kvaliteten på anteckningarna anses vara hög överlag. Vissa verksamheter har tagit initiativ till 

slumpmässig granskning men det är inget som det finns direktiv om centralt. Det anses vara 

alltför kostsamt och tidskrävande med ett kvalitetsarbete kring språket i journalen. Det finns 

en rekommendation om att uppföljning av hur väl riktlinjer efterlevs utöver de på 

förekommen anledning bör göras. 
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