
FILM 
 
 
GÅR DET ATT FÖRSTÅ EN 
MEDICINSK JOURNAL? 
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=76a5Mx7hj_I 
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Förstår patienten 
journalen? 
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Karolinska Institutet 

maria.kvist@karolinska.se 

 



Hypertoni o DM, brtsm och St lyft anteriort, 
PCI mot ockluderad proximal LAD med 2 
stent. Cirk stabil. 



Journalspråk 

Begriplighet 

Vilken hjälp vill patienter ha för 

att läsa sina journaler via 

Internet?  

Automatiserad översättning av 

journaltext till allmänsvenska. 

 



Garner M, Ning Z, and Francis J. Health Expectations 2012;15:283 5 
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Found consultation details easy to understand 80% 

Found medication details easy to understand   61% 

Found referrals section easy to understand      41% 

Found record easy to understand overall         73% 

British Journal of General Practice, 2004, 54, 38-43. 

Patients’ experiences when accessing 
their on-line electronic patient records 
in primary care 
C Pyper, J Amery, M Watson and C Crook 
 



25% kan inte läsa myndighetstext 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Att läsa sin egen journal 

19% går ut 9:an utan godkänd  
basnivå läsförståelse 
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Vårdklyftor 
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Vårdklyftorna riskerar att öka 
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För att inte vårdklyftor ska öka 
 
Användargränssnittet måste vara  
anpassat för svaga läsare. 
 
Texten ska vara riktad till patienten. 



 

 

Begripligheten  
beror på vem som ska 
vara mottagare av 
texten. 

Vem skriver vi 
journalen för? 



A
n
ta

l 

I mycket  
låg grad 

I mycket  
hög grad 

I mycket  
låg grad 

I mycket  
hög grad 

I mycket  
låg grad 

I mycket  
hög grad 

I mycket  
låg grad 

I mycket  
hög grad 

Vem skriver du journalen för? 

För kollegorna  
eller vårdlaget? 

För dig själv – som  
minnesanteckning? 

För Socialstyrelsen  
el annan myndighet? 

För patienten? 
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Helen Allvin (2010) 
Patientjournalen som genre  -  
En text- och genreanalys om patientjournalers relation till patientdatalagen 



Hypertoni o DM, brtsm och St lyft anteriort, 
PCI mot ockluderad proximal LAD med 2 
stent. Cirk stabil. 



Cancer kan inte 
 
uteslutas. 
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   Varför kan inte läkarna lära sig 

skriva så folk förstår?  
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   Varför kan inte läkarna lära sig 

skriva så folk förstår?  

   Jo, men… alla behöver sitt 

fackspråk!  
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Patients interpreting  
the medical language  
of discharge summaries 

Kirsi Aantaa, Camilla Wide, Maria 
Kvist, and Sanna Salanterä 

 

Nordiska språk, Åbo Universitet 

Karolinska Universitetssjukhuset 

 
 



Intervjuer 31 hjärtpatienter   

om att läsa epikris hjärtpatient 

 

Begriplighet och känslor 

 

Lingvistisk analys 

 

 

 

Patienter tolkar epikriser 

I Finland ska epikrisen skickas hem inom 5 d. 



  
 

Grammatik/Meningsbyggnad: 

inget problem 

 

• Ofullständiga meningar 

• Saknar subjekt 

• Passiva verb 

 

 

 
 

Patienter tolkar epikriser 



Patienter har problem med  

• medicinsk terminologi 

• förkortningar 

• bedömningar 

 

Patienter tolkar epikriser 



Patienter har problem med  

• medicinsk terminologi 

• förkortningar 

• bedömningar 

     ejektionsfraktion 50% 

 

Patienter tolkar epikriser 



Patienter är ivriga att ta del 
av och förstå journalen.  

De är irriterade över att 
texten inte är begriplig,  
men har viss förståelse att 
fackspråk behövs. 

Hos några väcktes känslor av 
ångest och oro av det 
obegripliga språket.  

 

Patienter tolkar epikriser 



Citat 

• [Epikrisen är] ju en bra beskrivning om 
vad som har hänt just mej istället för att 
läsa en broschyr som gäller alla. 

 

• Jo. Jag skulle ju bli olycklig om den var 
så härn. Alla de hä orden... 

 

Innehållet relevant men orden svåra 



Svenska patienter gissar 
friskt och övermodigt.  

 

Hypotension, det är väl när 
man fryser, eller hur? 

 

 

 

Patienter tolkar epikriser 



Citat Gissningar 

• Kvinna, 67 år: 

 ... och under första dygnen feber med 

CRP, känner jag också igen, stiger till 239. 

Det är... det är inte puls... nej det är 

blodtrycket, va? 
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Citat Gissningar 

överkänslighet mot PC (penicillin)  
Flera patienter trodde att PC syftade på 
personal computer.  

 

• Man, 63 år: 
Jaha, ja ja. Det tolkade jag fel, jag 
tänkte PC, det är väl elöverkänslighet 
det (skrattar). 
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SLUTSATS: 
Patienterna ville både att terminologin skulle bytas ut och  
att texten skulle kompletteras med  förklaringar. 
 

Mean 

rank 

The medical terms should… Score Ratio First 

choice  

Second 

choice  

1 … be replaced with layman terms 

and completed with additional 

information. 

103 3,3 11 19 

2 … be replaced with layman terms. 89 2,9 10 8 

3 … be used, but supplemented with 

additional information. 

85 2,7 10 3 

4 … be left out, even if some 

information would be lost. 

33 1,1 0 1 

Patienter tolkar epikriser 



Automatiserad översättning 
av röntgensvar till 
allmänsvenska – ett led i 
demokratiseringen av vården 

DSV 

Centrum för lättläst 

Röntgenklinikerna,  
Karolinska Universitetssjukhuset 

 



Textförenkling 
Parallell text 

 

DT thorax-buk: ingen pneumo- el haemothorax.  

 

 

 

Datortomografi av bröstkorg-mage visar ingen 

luft eller blod i lungsäcken. 
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Lexikal textförenkling 
 

Automatiserad översättning av 
röntgensvar till allmänsvenska. 

 

• Lexikalt översätta främmande ord och termer  

• Skriva ut förkortningar 

• Dela sammansatta ord 

• Byta ut svåra svenska ord 
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Lexikal textförenkling 

 

•Karaktärisera språket i röntgensvar 

•Synonymlexikon  
Medicinsk svenska - Lekmannasvenska.  

•Hur vill lekmän ha det? Vad är svårt?  
Centrum för lättläst 

•Läsbarhetsindex, anpassa till klinisk text 

•Förkortningar, identifiera dem och skriva ut dem 

Automatiserad översättning av 
röntgensvar till allmänsvenska. 
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Enkät 

Centrum för lättläst 

 

•100 personer  

•Medelålder 25 år 

•Vanligast: max 
gymnasieutbildning (51%) 



Enkät 

Centrum för lättläst 

 

Vilket alternativ  
passar dig bäst? 



1 

32 

41 

24 

Pleuravätska 

lungsäcksvätska 

vätska i lungsäcken 

vätska runt omkring 

lungan 
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19 

27 

54 

0 

diabetes mellitus typ II 

åldersdiabetes 

diabetes 

sockersjuka 



1 

3 

32 

63 

De parenkymatösa organen i buken är 
utan fokala förändringar, liksom 

mesenterium och tarmar. 

De solida organen i buken är utan 
avgränsade förändringar, liksom 

tarmkäx och tarmar. 

De fasta organen i magen har inga 
avgränsade förändringar, inte heller 

tarmarna. 

Inga organ i magen har ovanliga 
förändringar. 
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Enkät om röntgensvar 

Slutsatser 

 

• De vill hellre ha begriplig än detaljerad text. 

• Förenklingar ger ofta, men inte alltid, förlust i 
precision och/eller information. 
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PHR 

EHR 

Hur ska det som står i sjukhusets 
journal presenteras i patientens 
egen journal?  

Electronic health record 
 
 
 
 
 
Personal health record 



 
Personal Health Records in 
Sweden:  
Functions preferred by 
patients  
 
Omran Ibrahim 
Masterstudent  
 

Sumithra Velupillai, Maria Kvist 
Inst. för data- och systemvetenskap 



Frågor on-line enkät 
 
       Intervjuer med 5 patienter gav 5 tema: 

 
• Överblick innehåll 
• Hjälp att förstå innehåll 
• Hjälp att förstå provsvar 
• Kommunikation/interaktion med 

sjukvården 
• Andra funktioner 

 
18 frågor + 5 demografiska 
5-gradig Likert-skala 
 
n=201 

40 



ANVÄNDARANVÄNLIG 
INTERAKTIV 
 
Överblick  
Möjlighet att dyka in i detaljer 



PHR 

EHR 

Resultat 

De parenkymatösa organen i buken 
är utan fokala förändringar, liksom 
mesenterium och tarmar. 

Inga organ i magen har ovanliga 
förändringar. 

Overview image from http://www.eptin.net/medical.html 



PHR 

EHR 

Resultat:  
Kommunikation med vården 



Clinical text mining group 
DSV 
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Svar på HIV-test  
screening gravid 

 

 
falskt positiv  
dvs allt är bra 



1. Hepatit B, HBsAg,  CMIA   Negativ 
2. HIV 1/HIV 2-Ag/AK,  CMIA   Positiv 
3. HIV 1/HIV 2-Ak konfirmation  Negativ 
4. HIV p24-Ag   Negativ 
5. Rubella IgG-Ak, immunitet   Positiv 

       Immun 
6. Syfilis IgG- och IgM-Ak,  CMIA  Negativ 

 
Svarskommentar: 
Låg reaktivitet i screeningtest avseende HIV. Negativ konfirmationstest. 

Förenligt med ospecifik reaktion i screeningtest. 

Ospecifik reaktivitet ses hos 0,05-0,2%. Orsaken kan vara av teknisk art 

(t.ex. hemolyserat blod) eller någon faktor hos individen som vanligen inte  

kan hänföras till något specifikt tillstånd. 

Om kontrollprov, taget efter en månad, inte visar någon stegrad reaktivitet  

i screeningtest eller konfirmationstest kan HIV-infektion uteslutas. 

 

Svar screening gravid 
 HIV-test falskt positiv (dvs. allt är bra) 



Vilka ord är svåra att förstå? 

Just det som journalerna är fulla med!  

• Ovanliga (lågfrekventa) ord 

• gammaldags ord 

• utländska ord 

• facktermer 

• jargongspråk 

• sammansatta ord 

• ord som är diffusa – t.ex. ”smärre”, ”ringa” 
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Centrum för lättläst 



Karaktärisera språket i 
röntgensvar 
 
• 100 vanligaste ord och uttyck i röntgensvar 

 

• 18 av de 100 vanligaste orden var 
förkortningar (varav 11 medicinska)  

 

• Ingen stas. Normalvida likvorrum. 
Pneumoniska infiltrat. Ingen prevertebral 
mjukdelsökning. Mediastinum ua. Ingen 
patologisk kontrastuppladdning. Proximal. 
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Karaktärisering av röntgensvar, 

betydelse för textförenkling 

• Ett begränsat set av återkommande ord och 
uttryck: kan användas för att byta ut till mer 
lättläst vokabulär 

• Patologiska fynd: mer detaljerat, varierat 
och precist beskrivet 

• Synonymlexikon behövs   
(USA: Health care-consumer vocabulary) 
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