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Syftet med undersökningen är att granska patientkallelser till operationer för att se var 
kommunikationen eventuellt brister samt sammanställa en funktionell mall som ska kunna 
användas till de opererande verksamheterna inom Västmanlands sjukhus. Efter att ha fått ta 
del av autentiska kallelser och kallelsemallar granskas texternas innehåll, språk samt layout. 
Studien bygger på metodtriangulering genom dokumentanalys och analys av mötessamtal. 
Resultatet visar att kallelserna skiljer sig åt på flera olika plan. En del kallelser saknar 
nödvändig information som patienter behöver veta. Brister syns också i avsaknaden av 
rubriker samt texternas koncentration, där sammansättningar är vanliga. Utifrån granskningen 
har en ny gemensam förslagsmall för patientkallelser till operation tagits fram som 
förhoppningsvis kommer förbättra kommunikationen till patienterna genom att använda ett 
tydligt, klart och begripligt språk. 
 
___________________________________________________________________________ 
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1 Inledning 
Patientkallelser kan vara invecklade och svårbegripliga vilket ibland leder till missförstånd. 

Alla patienter hittar inte till rätt plats i rätt tid eller kommer oförberedda på grund av 

otydlighet i kallelsen, vilket är ett tecken på att kommunikationen brister. Flera patienter 

kommer dessutom till operationen och har ätit och druckit fastän de ska vara på fastande 

mage, vilket leder till inställda operationer och även kan riskera patienternas hälsa. En 

anledning till dessa problem kan vara att informationen inte framgår tillräckligt tydligt. 

Patientkallelsernas utformning följer inte heller några särskilda riktlinjer utan utformas av 

olika personer och har därför olika utseenden till och med inom samma avdelning. Även 

ekonomiska aspekter har betydelse då det är kostsamt med flera papper. Ibland trycks därför 

all information ihop på en och samma sida vilket gör texten kompakt och svår att läsa.  

I vårt demokratiska samhälle är det en rättighet för oss medborgare att få begriplig 

information. Språk är ett viktigt kommunikationsmedel och om språket inte är tydligt brister 

kommunikationen. Därför är det viktigt att sätta sig in i mottagarens situation och utgå från 

patientens behov och vad denne vill och behöver veta inför en operation. Sjukhusledningen 

inom Västmanlands sjukhus har i år, 2012, infört ett projekt gällande patientinformation. Att 

förbättra patientkallelser är en del i projektet. Genom att mottagaranpassa kallelser är 

förhoppningen att risken för missförstånd minskar.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med den här undersökningen är att granska autentiska kallelser och kallelsemallar till 

operationer för att se var kommunikationen eventuellt brister samt sammanställa en 

funktionell mall som ska kunna användas av de olika klinikerna inom Västmanlands sjukhus 

oavsett vilken operation det handlar om. Målsättningen är att mallen ska vara 

mottagaranpassad utifrån patientens behov för att på bästa möjliga sätt förbättra 

kommunikationen och undvika missförstånd samt öka tilltron till sjukhuset. Att 

mottagaranpassa kallelserna till operation underlättar för läsaren att ta till sig textens innehåll. 

Förhoppningen är att kommunikationen till patienterna ska förbättras genom att använda ett 

tydligt, klart och begripligt språk.  
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1.2 Problemformulering 
För att uppnå syftet med studien ställs följande frågor: Hur ser de befintliga patientkallelserna 

ut och hur bör en övergripande mall för patientkallelser se ut? För att besvara detta undersöks 

kallelsernas innehåll, språk samt layout. Innehåll betyder i det här sammanhanget om det som 

står skrivet är relevant och nödvändig information samt om det lyfter fram det som är 

gemensamt för samtliga kliniker oavsett vilken operation det handlar om. I den språkliga 

undersökningen granskas texternas tilltal, ordval och läsbarhet. Med layout menas 

patientkallelsernas utseende där bland annat grafiska element som typsnitt och eventuella 

bilder undersöks.  

 

1.3 Disposition 
I forskningsbakgrunden i kapitel två presenteras olika teorier som berör kommunikation samt 

tidigare forskning om begriplighet och läsbarhet. I kapitel tre redogörs för vilken strategi som 

använts, vilka metoder som använts som underlag samt det material undersökningen utgår 

ifrån. Därefter följer kapitel fyra som innehåller resultatet av granskningen av 

patientkallelsernas innehåll, språk samt layout. I kapitel fem diskuteras resultatet av 

undersökningen samt de metoder som använts. Slutligen sammanfattas studien i kapitel sex 

där slutsatser av resultatet dras samt att undersökningens betydelse för samhället lyfts fram.  
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2 Forskningsbakgrund 
I följande kapitel redogörs för olika teorier om kommunikationsmodeller och störningar i 

kommunikationen samt tidigare forskning om texters begriplighet och läsbarhet.  

 

2.1 Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt presenteras modeller och teorier om kommunikation och störningar som kan 

uppstå i kommunikationen. Även en redogörelse för begreppen layout, klarspråk samt 

läsbarhet presenteras.  

 

2.1.1 Kommunikationsteorier 
Fiske (1990:12–14) redogör för processkolan och den semiotiska skolan gällande 

kommunikationsstudier. Den förstnämnda skolan menar att kommunikation är överföring av 

meddelanden. Effekten av kommunikationsprocessen avgör om kommunikationen anses vara 

misslyckad eller inte. Om så är fallet undersöks var misslyckandet uppkom. Den semiotiska 

skolan riktar in sig på kommunikationens funktioner och studier av text och kultur. Läran om 

tecken och betydelser, så kallad semiotik, spelar en central roll i skolans studiemetod. 

Semiotiker menar att ett meddelande är uppbyggt av tecken som via mottagarens tolkning 

skapar betydelser. Beroende på mottagarens sociala erfarenheter och kultur tolkas texten på 

olika sätt. 

 

2.1.2 Kommunikationsmodeller 
Renberg (2004:38–40) beskriver en förenklad bild av kommunikationsprocessen där en 

sändare vill förmedla ett budskap till en mottagare (se figur 1). Meddelandet utformas med 

hänsyn till mottagaren och sammanhanget för att budskapet lättare ska nå fram. Skribentens 

tankar får en språklig kod som slutligen resulterar i en konkret text. Texten förmedlas sedan i 

sin tur via ett medium och en kanal till mottagaren som måste förstå den språkliga koden för 

att ta till sig textens innehåll. Mediet är kommunikationssättet som antingen är skriftligt eller 

muntligt och kanalen är en artikel, ett samtal eller liknande. Bristfällig avkodning hos 

mottagaren är en av störningarna i kommunikationsprocessen. När det handlar om 
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instruktioner är det särskilt viktigt att missförstånd inte får ske. Modellen över 

kommunikationsprocessen hjälper skribenten att bli mer mottagarmedveten.  
 

 
Figur 1 Modell över kommunikationsprocessen (Renberg 2004) 
 

Kommunikation är ett samspel mellan människor och en av kommunikationens alla 

funktioner är att informera (Nilsson & Waldemarson 2007:13–18). Det är viktigt att ta hänsyn 

till kontexten, det vill säga det sammanhang eller den situation som vi samspelar i. Den 

psykologiska kontexten omfattar tankar, känslor, erfarenheter, förväntningar, behov, stress 

och fördomar. Den kulturella kontexten handlar om värderingar, attityder och den världsbild 

och det språk som är gemensamt för en grupp människor. Likt Renbergs modell (se figur 1) 

beskriver Nilsson & Waldemarson (2007:25–27) en sändar-mottagarmodell som i förenklad 

bild består av en sändare, ett budskap, en mottagare, ett medium och budskapets effekt. De 

beskriver också en filter- och brusmodell som förklarar kommunikationsprocessen (se figur 

2). Modellen innefattar delarna kanal, filter samt brus. Kanalen innebär på vilket sätt 

budskapet överförs. Filtren utgörs av förväntningar, förutfattade meningar samt kulturella 

skillnader. Med brus menas sådant som stör kommunikationen (se avsnitt 2.1.3).  
 

 
Figur 2 Filter- och brusmodell (Nilsson & Waldemarson 2007) 
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Kommunikation en förutsättning för att en organisation ska kunna utvecklas och över huvud 

taget existera (Heide m.fl. 2005:17, 31–34). Begreppen information och kommunikation går 

ofta hand i hand. En skillnad mellan dem är att information är en enkelriktad process medan 

kommunikation är dubbelriktad. De presenterar en sändare-mottagare-modell som är baserad 

på de fyra elementen: sändare, meddelande, kanal och mottagare. Kommunikationen kan 

också ses som överföring av meddelanden mellan en sändare och en mottagare, vilket kallas 

för transmissionssynsättet eller överföringsmetaforen. Större vikt läggs i detta synsätt på 

själva överföringen än på mottagarens tolkning av meddelandet. Det finns problem med den 

här modellen då den används inom en organisation. Ett problem är att man inte försäkrar sig 

tillräckligt om att meddelandet tolkas korrekt.  

 

2.1.3 Störningar i kommunikationen 
Enligt Nilsson & Waldemarson (2007:133, 147, 26–27) kan störningar i kommunikation bidra 

till konflikter och irritation. De bottnar ofta i missförstånd och feltolkningar som både kan 

försämras och underlättas av kommunikation. Vi antar oftast att andra uppfattar och tolkar 

likadant som vi själva gör och att andra också uttrycker sig likadant. För att bidra till en 

fungerande kommunikation är klargörande ett effektivt medel. Genom att specificera och 

konkretisera vad vi vill med budskapet som sänds ut undviker vi onödiga störningar. Det finns 

olika typer av brus som stör kommunikationen: fysiskt, semantiskt och psykologiskt. Fysiskt 

brus kan till exempel vara att mottagaren hör dåligt på grund av hög musik i omgivningen. 

Semantiskt brus handlar om att sändaren och mottagaren inte tolkar förmedlade ord och 

begrepp på samma sätt på grund av exempelvis skilda språkvanor. Psykologiskt brus innebär 

bland annat konsekvenser av fördomar vilket leder till att kommunikationens budskap 

förvrängs. 

 

2.1.4 Layout 
En texts början och slut markeras på olika sätt, till exempel genom att använda rubriker 

(Björkvall 2009:8–12). Textens meningar bör också hänga ihop vilket kallas textbindning. 

Ibland används flera olika kommunikationsformer till en och samma text, dessa texter kallas 

för multimodala och kan till exempel bestå av skrift och bild. Tre så kallade metafunktioner 

beskrivs, dessa är olika betydelsetyper som vi människor behöver kunna uttrycka: 
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ideationella, interpersonella och textuella. Melin & Lange (2000:22) menar att den 

ideationella aspekten omfattar innehållet i en text. Den interpersonella typen berör samspelet 

mellan skribent och läsare och inkluderar även skribentens attityder samt hänsyn till läsaren. 

Björkvall (2009:12) menar att den sistnämnda typen innebär att en text bör bindas samman på 

så vis att den tolkas som meningsfull. Den här typen omfattar även textkompositionen 

(2009:21–24). Textens delar får olika informationsvärde och betydelse beroende på var de är 

placerade. Till exempel anses det som placeras högt upp ha ett högre informationsvärde än det 

som är placerat lägre i textkompositionen. Det finns olika visuella avgränsare som åtskiljer 

olika textelement från varandra. Dessa avgränsare kan till exempel vara linjer, inramningar, 

färger eller kontraster i storlek. En svag avgränsning visar på sambandsskapande och 

gemenskap. Avstånd mellan textelement spelar också roll då korta avstånd tyder på att 

elementen är nära besläktade med varandra (2009:107). Det finns olika sätt att framhäva 

textelement på, så kallad visuell framskjutenhet som skapar hierarki elementen emellan. 

Generellt anses det som avviker och är mest framskjutet vara viktigast. Exempel på 

hjälpmedel till visuell framskjutenhet är textstorlek vilket tydligt ses i rubriker och 

typsnittsvariation som till exempel kursivering och fetstil (2009:100). Typografi är bland 

annat bärare av verbalspråkliga betydelser och har haft en viktig roll ändå sedan vi började 

trycka böcker. Typografi har stor betydelse för företag och organisationer då deras profil 

speglar deras självbild. Typografin ska vara funktionell, lättillgänglig samt lättläst. Ett 

snirkligt typsnitt förknippas oftast med högtidliga texter medan ett rent och rakt typsnitt 

associeras med funktionalism (2009:126–128, 138). Olika typsnitt har olika betydelser och 

funktioner. Typsnitt med seriffer bidrar till horisontell orientering och den typen av typsnitt 

anses ge ett lugnt och tidlöst intryck.  

 

2.1.5 Klarspråk 
Med begreppet klarspråk menas enligt Hedlund (2006:7–11) en begriplig text med ett klart 

och mottagaranpassat språk, något som också kan kallas för språkvård. Genom att arbeta med 

klarspråk medför det att organisationens effektivitet ökar och kommunikationen mellan dem 

och mottagarna, det vill säga medborgarna, förbättras. Att få en tydlig och klar information är 

dessutom en demokratisk rättighet. Får vi en text framför oss som är svårbegriplig minskar 

vårt förtroende för sändaren. Vikten av att skriva begripligt finns också nedskrivet i lag. I 

förvaltningslagen står det: ”Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även 

på andra sätt skall myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra.”. Den 1 
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juli 2009 trädde en ny lag gällande språk i kraft, enligt Språklagen (SFS 2009:600) ska alla 

som bor i Sverige kunna ta del av det svenska språket oavsett samhällsområde. I § 5 står det 

”Som huvudspråk är svenskan samhällets gemensamma språk, som alla som är bosatta i 

Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden”. Lagen 

omfattar även språkanvändning i offentlig verksamhet. I § 11 står det ”Språket i offentlig 

verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”.  

Enligt Nyström Höög (2005:85–92) beror begripligheten i en text på flera olika faktorer: 

innehållets svårighetsgrad, textens språkliga utformning, ett tydligt samband mellan texten 

och den kontext som den ska fungera i samt läsarens förkunskaper, förväntningar och läsmål. 

Det är en utmaning att anpassa en text till sin mottagare. Ett problem kan vara om texten 

riktar sig till en bred målgrupp med olika förkunskaper. Källgren (1979:25) menar att en text 

som riktar sig till den svenska allmänheten bör ha ett tydligare innehåll jämfört med texter 

som vänder sig till en bestämd mottagare. Nyström Höög (2005:85–92) menar att en 

mottagaranpassad text innebär att läsaren orienteras genom texten och tillges anvisningar om 

hur den ska läsas. Mottagarperspektiv handlar om att sätta sig in i mottagarens situation, det 

är en av de viktigaste faktorerna för att mottagaren ska känna sig tilltalad. En bra metod för att 

läsaranpassa en text är att använda sig av så kallade fokusgrupper. Som textläsare låter man 

en grupp personer läsa igenom och komma med sina synpunkter om texten. 

Mottagaranpassning är också en del av det så kallade Klarspråkstestet. Testet används som ett 

analysinstrument för att värdera myndighetstexters begriplighet och finns i två varianter där 

den ena berör beslut, brev samt andra kortare texter medan den andra gäller för rapporter och 

andra längre texter. Eftersom jag granskar patientkallelser som tillhör en annan genre än de 

som Klarspråkstestet granskar används inte testet i den här undersökningen då det inte skulle 

ge ett rättvist resultat. Klarspråkstestet är ett resultat av Statskontorets undersökning från 2001 

(se avsnitt 2.2.3) då de utvärderade kvalitet och begriplighet i myndighetstexter. Ett flertal av 

de texter som undersöktes visade sig ha för mycket information som inte var helt relevant. 

Testet är indelat i fem avdelningar: mottagaranpassning, huvudbudskap, textstruktur och 

textbindning, meningar samt ord och fraser. Gällande mottagaranpassning frågas om texten 

har ett tydligt och konsekvent direkt tilltal till läsaren och om informationen presenteras 

utifrån läsarens perspektiv. I avdelningen huvudbudskap undersöks om rubriken är lämplig i 

förhållande till dess budskap samt om budskapet lyfts fram tillräckligt. Nästa avdelning 

gällande textens bindning och struktur är mest omfattade då den handlar om bland annat 

disposition, hänvisningar inom texten, styckeindelning samt användning av bindeord. Genom 

att gå igenom dessa frågor kan man avgöra om texten är välorganiserad, sammanhängande 
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samt lätt för läsaren att orientera sig i och överblicka. I avdelningen som handlar om meningar 

granskas bland annat meningslängd, vänstertyngd samt förekomst av långa inskott. 

 

2.1.6 Läsbarhet 
Begreppet läsbarhet kan sammanfattas som en texts innehållsliga, typografiska samt språkliga 

aspekter (Platzack 1973:9–15). En texts innehåll påverkar hur texten upplevs. Texter kan 

uppfattas som olika svåra trots att de handlar om samma sak vilket inte beror på innehållet 

utan yttre egenskaper som språkstilen eller om texten är väldigt kompakt. Bilder och rubriker 

underlättar också för läsningen. Meningar som skrivs i aktiv form underlättar läsningen 

jämfört med meningar skrivna i passiv form. Platzack (1973:111–117) berör 

textkompositionens koppling mellan meningslängd och läsbarhet. Han menar att korta 

meningar kan försvåra läsbarheten på grund av att läsrytmen uppfattas som avkortad. Ett 

experiment gjordes där man undersökte om en text med en meningslängd på 13 ord i 

genomsnitt var lättare än en text med en genomsnittlig meningslängd på 9 ord. Av resultatet 

att döma visade det sig att texten med kortare meningslängd var mer svårläslig. Slutsatsen av 

experimentet är att en texts läsbarhet förbättras om texten varierar mellan både korta och 

långa meningar.  

Josephson (1991:27–28, 31) menar att genom att använda sin intuition kan man enkelt 

avgöra om en text är lättläst eller svårläst. Det finns också flera analysmetoder där texters 

läsbarhet kan bedömas. Innan man kan analysera innehållet i en text ska man veta vad den ska 

användas till och hur språksituationen ser ut för den tänkbara mottagargruppen. För att en text 

ska vara begriplig ska den vara sammanhängande med hjälp av textbindning. Begripliga 

texter ska ha enkla textscheman och kunskapsstrukturer. Gällande textscheman svarar det på 

läsarens förväntningar och det vi redan vet som till exempel att vi är medvetna om att det 

viktigaste kommer först när vi läser en tidningsartikel. Kunskapsstrukturen ordnas efter 

läsarens eventuella kunskaper kring textens aktuella ämne. 

Björnsson (1968:13–22) definierar läsbarhet som ”summan av sådana språkliga egenskaper 

hos en text, vilka gör den mer eller mindre svårtillgänglig för läsaren”. Han fortsätter att 

nämna flera olika yttre faktorer som påverkar en texts läsbarhet som till exempel: typsnitt, 

styckeindelning, rubriksättning och ordantal. Dessa nämnda faktorer är inte det som har den 

avgörande betydelsen för en texts lättillgänglighet utan Björnsson menar att det är språket 

som avgör om en text är lättläst eller svårläst. Han nämner också flera olika faktorer som 

omfattar språket som till exempel ordval och hur man uttrycker sig. Man kan mäta 
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läsbarheten i en text på olika sätt. Ett sätt är att fråga personer hur de upplever en text, vilket 

kallas bedömningsmetod. Björnsson (1968:66–68) beskriver ett mått på en texts 

svårighetsgrad som kallas för läsbarhetsindex, lix. Enligt Josephson (1991:27) är beräkningen 

av en texts lixvärde Sveriges vanligaste analysmetod för att bedöma texters läsbarhet. 

Björnsson förklarar att måttet är baserat på en texts genomsnittliga antal ord per mening (Ml) 

adderat med det procentuella antalet ord med fler än sex bokstäver, så kallade långa ord (Lo). 

Summan av Ml och Lo resulterar i läsbarhetsindex (lix). Text, tal och förkortningar räknas 

som ord, däremot räknas inte interpunktionstecken som till exempel punkt, komma och kolon. 

Gällande siffror räknas årtal som ett ord men decimaltal som två. Resultatet av lix graderas i 

en femgradig skala där ett lix på 20 tyder på att texten är mycket lätt, 30 tyder på att texten är 

lätt, 40 betyder att texten är medelmåttig, 50 innebär att texten är svår och slutligen 60 är 

resultatet av en text som är mycket svår (1968:89).  

Nyström Höög (2005:89) menar att långa meningar försvårar läsbarheten och dessutom 

ökar risken för felkonstruktioner. Om en text innehåller långa meningar underlättar det för 

läsaren om meningarna är uppställda i punktform alternativt att använda ordningsuttryck som 

”för det första…” vid uppräkning.  

 

2.2 Tidigare forskning 
I det här avsnittet redogörs för tidigare forskning kring begriplighet och läsbarhet. Studier 

som varit användbara för undersökningen är andra landsting som har arbetat med att 

mottagaranpassa sina kallelser för att förbättra kommunikationen. Information om 

landstingens projekt har tillhandahållits via mejlkontakt. 

 

2.2.1 Andra landstings arbete kring mottagaranpassning 

Andra landsting har tidigare arbetat och arbetar även idag med att mottagaranpassa sina 

kallelser för att förbättra kommunikationen. Här redogörs kort för hur arbetet har sett ut för 

landstingen Kronoberg och Värmland. Inom landstinget Kronoberg skapades riktlinjer för hur 

deras kallelser samt allmän information till patienter ska vara utformade. Dessa riktlinjer blev 

giltiga från och med april 2010. Syftet med riktlinjerna var att skapa enhetliga kallelser enligt 

landstingets grafiska profil. Utseendet ska vara detsamma oavsett vilken klinik som skickar ut 

kallelserna och språket ska vara lättbegripligt för att inte riskera missuppfattningar.  
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Inom landstinget Värmland genomfördes år 2010 ett projekt där målet var en gemensam mall 

för patientkallelser som skulle innehålla information utifrån patientens behov. Förhoppningen 

var att minska kostnaderna för oklara patientkallelser och att patienten skulle komma väl 

förberedd, i rätt tid och till rätt plats.  

 

2.2.2 LiZ-projektet 
Falk (2003:4–14) redovisar i en handbok tips på hur man skriver lättläst. LiZ står för Lättläst i 

Jämtlands län. LiZ-projektet gick ut på att låta informatörer lära sig hur man skriver lättlästa 

texter till personer som har lässvårigheter. De råd som informatörerna fick lära sig gällande 

skrivandet av texter från kommuner, landsting och föreningar presenteras i handboken. Ett av 

dessa tips är att undvika förkortningar. Lättlästa texter bidrar till att spara både tid och pengar 

eftersom mottagaren inte behöver ringa och ställa frågor kring oklarheter och endast behöver 

fylla i eventuella blanketter en gång i stället för att papper ska skickas tillbaka för 

kompletteringar. I en lättläst text är inte allting utskrivet utan endast det som är viktigast för 

läsaren och det som är viktigast bör stå först. Vanligtvis är lättlästa texter också kortare än 

andra texter. Språkmässigt ska man använda ett vardagligt språk och om det är möjligt byta ut 

ovanliga begrepp mot vanligare ord. En text blir också mer lättläst om den är skriven i aktiv 

form i stället för i passiv form. Gällande tilltal menar författaren att det är lämpligt att undvika 

ordet ”man” och i stället använda ett direkt tilltal som till exempel ”du”. Några andra tips som 

tas upp är att använda konkreta ord, korta meningar och skriva med rak meningsbyggnad. En 

lättläst text ska vara uppbyggd av en enkel layout med ett vanligt typsnitt som till exempel 

Times New Roman, i storlek 12 eller 14. Genom att dela upp texten i korta stycken, använda 

blankrader och eventuella underrubriker får texten ett lättare och luftigare intryck. Siffror kan 

uppfattas som svåra, därför är det viktigt att vara särskilt tydlig till exempel gällande 

klockslag och datum. Sammanfattningsvis är en lättläst text kortfattad, väldisponerad, 

innehåller vanliga ord samt har en enkel och tydlig layout. 

 

2.2.3 Myndighetstexters begriplighet 
År 2000 fick Statskontoret i uppdrag av Justitiedepartementet att utvärdera begripligheten i 

myndighetstexter (Statskontoret 2001). För att kunna utföra detta utformades ett 

diagnosinstrument som testades på olika myndigheter. Diagnosinstrumentet bestod av ett 

frågeschema där svarsalternativen var graderade så att en poängsumma kunde beräknas. Ju 
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högre poäng, desto mer begriplig ansågs texten vara. Nio texter från tre olika texttyper 

granskades: broschyrer, förvaltningsbeslut samt rapporter. Undersökningen visade att tre av 

dessa texter fick kritik för problem i begripligheten. De vanligaste orsakerna var långa 

meningar och svåra ord och fraser. Samtliga undersökta texter visade sig kunna förbättras 

gällande mottagaranpassning. 
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3 Strategi, metod och material 
I det här kapitlet presenteras den strategi och de metoder som använts i undersökningen. 

Enligt Denscombe (2009:421) är strategin det sätt man närmar sig forskningen på och som 

skapar en helhet medan metoden är de verktyg som används till insamlingen av data. Jag 

redogör också för det material som använts i undersökningen.  

 

3.1 Strategi 
Strategin för undersökningen är aktionsforskning. Enligt Denscombe (2009:169–170) är 

aktionsforskning ofta en del av ett forskningsprojekt som är inriktat på förändringsfrågor. 

Aktionsforskning definieras som en strategi för samhällsforskning och inte som en metod. 

Aktionsforskningen kan definieras utifrån fyra kännetecken: praktisk inriktning, förändring, 

cyklisk process samt deltagande (ibid). Med praktisk inriktning menas att det finns ett syfte 

med att ta sig an verkliga problem på arbetsplatser. Patienter som kommer till en operation 

oförberedda och till och med till fel plats på fel tid visar tecken på att kommunikationen 

brister mellan sjukhuset och patienten. Syftet med min undersökning är ta reda på var 

kommunikationen eventuellt brister genom att granska befintliga patientkallelser. Förändring 

anses vara ett sätt att försöka lösa praktiska problem. Målsättningen med min undersökning är 

att skapa en enhetlig mall för patientkallelser som kan användas inom samtliga kliniker 

oavsett operation inom Västmanlands sjukhus. Genom att använda ett tydligt, klart och 

begripligt språk är förhoppningen att undvika missförstånd och öka tilltron till sjukhuset. Den 

cykliska processen omfattar resultaten av forskningen som ger möjlighet till förändringar som 

sedan utvärderas. Det sistnämnda kännetecknet, deltagande, innebär att forskningsprocessens 

deltagare är aktiva. Under forskningsarbetets gång har jag haft löpande möten med inblandade 

personer i det projekt kring patientinformation som pågått på Västmanlands sjukhus.  

 

3.2 Metod 
I det här avsnittet introduceras den övergripande metoden i undersökningen som är 

dokumentanalys. Tillvägagångssättet för materialinsamlingen samt de analysmetoder som 

använts för att analysera materialet presenteras också.  
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3.2.1 Insamlingsmetod 
När examensarbetet påbörjades kom jag i kontakt med flera personer som arbetar på 

Västmanlands sjukhus Västerås. De patientkallelser som använts i undersökningen har 

samlats in av en person som arbetar som administrativ assistent inom operationskliniken på 

Västmanlands sjukhus Västerås. För att kunna granska kallelserna utifrån deras befintliga 

utseende är de insamlade i pappersformat. Samtliga undersökta patientkallelser är insamlade 

ifrån tio olika avdelningar inom Västmanlands sjukhus under februari 2012.  

 

 3.2.2 Analysmetod 
När en text analyseras är det viktigt att det finns en medvetenhet om vad man ska fokusera på 

(Melin & Lange 2000:5). Jag har valt att dela upp analysen i tre delar och utgå från olika 

författares teorier och resonemang. För att undersöka de befintliga patientkallelserna granskas 

deras innehåll, språk samt layout.  

Vid analysen av kallelsernas innehåll utgår jag ifrån de mötessamtal som beskrivs i avsnitt 

3.3.2. Tillsammans med personal från Västmanlands sjukhus diskuterades vilka 

problemområden som de upplever finns hos patienter som får en kallelse till operation. Under 

mötena togs även upp vilka faktorer som är gemensamma för samtliga kliniker oavsett 

operation, det vill säga datum, tid, plats, av- och ombokningsnummer samt kontaktuppgifter. 

Mer om detta framkommer i avsnitt 3.3.2. Som en del av innehållsanalysen granskas också 

texternas informationsvärde. Björkvall (2009:22) menar att det som står högst upp i en text 

har ett högt informationsvärde.  

I den språkliga analysen utgår jag ifrån vad Nyström Höög (2005:86) skriver om tilltal i 

mottagaranpassade texter. Hon menar att mottagaranpassning handlar om att tilltalet till 

läsaren ska vara direkt och tydligt och att informationen ska presenteras utifrån läsarens 

perspektiv. För att undersöka kallelsernas läsbarhet används Björnssons (1968:66, 89) 

läsbarhetsindex (lix) vilket innebär att varje texts genomsnittliga antal ord per mening adderas 

med den procentuella andelen ord med mer än sex bokstäver. Resultatet av värdena graderas i 

en femgradig skala där ett lix på 20 tyder på att texten är mycket lätt, 30 tyder på att texten är 

lätt, 40 betyder att texten är medelmåttig, 50 innebär att texten är svår och slutligen 60 är 

resultatet av en text som är mycket svår. Gällande ordval studeras om kallelserna innehåller 

ord från den så kallade Svarta listan (2011) som är en sammanställning av ord och fraser som 

bör bytas ut i författningsspråk. Om texterna innehåller hög- och lågfrekventa ord undersöks 

också med utgångspunkt i språkbankens korpus ”Sakprosa 1970-2011” (Språkbanken). 
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Korpus är en samling språkliga data, vanligtvis texter, som används i språkvetenskapliga 

studier (Nationalencyklopedin). Med sakprosa menas den form av skriftspråk som används till 

informerande texter (Nationalencyklopedin), som är den genren som patientkallelser tillhör. 

Korpusen innehåller frekvenssorterade listor över ord och deras ordklass, med rå frekvens 

(totalt antal förekomster) och relativ frekvens (antal förekomster per en miljon ord). Dock 

förekommer andra tecken i listan som punkt, komma och citationstecken vilket inte är 

medräknat i undersökningen. Som avgränsning till undersökningen bör nämnas att siffror, 

webbadresser och namn på läkemedel inte heller är medräknade.  

Till layoutanalysen utgår jag ifrån Björkvalls (2009) resonemang kring visuella avgränsare, 

visuell framskjutenhet samt typografi. 

I undersökningen utövas både kvantitativ och kvalitativ forskning. Storskaliga studier 

kopplas ofta samman med kvantitativ forskning medan småskaliga studier förknippas med 

kvalitativ forskning (Denscombe 2009:319–323). En annan skillnad mellan begreppen är den 

analytiska behandlingen av data som exempelvis att siffror kopplas samman med kvantitativ 

forskning medan ord anses vara mer centralt i kvalitativ forskning. Med det menas att 

kvalitativa undersökningar är grundade på att ändra om observationer till data i ord och inte 

siffror som i kvantitativa undersökningar. I min undersökning redovisas resultat i form av 

både ord och siffror. Resultaten i form av skrivna ord presenteras som svar på analysen av 

materialets innehåll samt utformning. Siffrorna är resultat av beräkningar på 

patientkallelsernas lixvärden och den procentuella andelen lågfrekventa ord. Hur forskaren 

förhåller sig till studien har också att göra med de olika varianterna av forskning. När jag 

utgår ifrån olika analysmetoder redogör jag för resultaten objektivt vilket kopplas samman 

med kvantitativ forskning. Som en del av undersökningen deltar jag i samtal och för 

diskussioner angående materialet vilket gör att jag är med och påverkar, något som associeras 

med kvalitativ forskning.  

 

3.3 Materialbeskrivning 
Nedan beskrivs det material som har använts i undersökningen. Dels har jag granskat 

patientkallelser till operation, både autentiska texter och mallar, och dels har jag deltagit i 

möten tillsammans med personer som arbetar inom olika kliniker på Västmanlands sjukhus 

Västerås samt inom Centrum för kommunikation inom landstinget Västmanland.  
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3.3.1 Kallelser 
Materialet som undersöks är 30 patientkallelser till operationer som skickats ifrån tio olika 

avdelningar inom Västmanlands sjukhus Västerås och Västmanlands sjukhus Köping. 

Kallelserna skrivs ut ifrån två olika system. Kallelserna kommer ifrån följande kliniker: 

Dagkirurgen (som är en del av Kirurgkliniken), Dagsjukvården Barn, Kirurgkliniken, 

Kvinnokliniken, Kärlmottagningen, Ortopedmottagningen, Smärtmottagningen, 

Urologkliniken, Ögonkliniken samt Öron-Näs-Halskliniken. För att begränsa arbetet har ett 

urval skett där kallelserna har samlats in under februari månad 2012. För att begränsa arbetet 

ytterligare väljer jag att endast undersöka kallelser till operationer. Patientkallelserna är dels 

autentiska texter, det vill säga texter som skickats iväg till patienter, och dels mallar. Totalt 

undersöker jag 30 kallelser varav 9 är autentiska och 21 är mallar. Jag har valt att använda två 

kallelser som exempeldokument i examensarbetet för att läsaren lättare ska få en uppfattning 

om hur kallelserna ser ut (se bilaga 1 och 2). Kallelsen i bilaga 1 är autentisk och kommer 

ifrån öron-näs-halskliniken och kallelsen i bilaga 2 är en mall ifrån ortopedmottagningen. Att 

valet föll på just dessa två är för att visa att kallelsernas karaktär kan skilja sig mycket åt. För 

att skilja de två typerna av kallelser åt har autentiska texter markerats i fetstil och mallar i 

kursivt och den distinktionen används även framöver i samtliga tabeller i uppsatsen. I tabell 1 

ses en sammanställning av samtliga undersökta kallelser. I tabellen används förkortningar för 

de olika avdelningarna som är desamma för samtliga tabeller i uppsatsen. Förkortningen barn 

står för Dagsjukvården Barn, dagkir står för Dagkirurgen, kir står för Kirurgkliniken, kvinno 

står för Kvinnokliniken, kärl står för Kärlmottagningen, ort står för Ortopedmottagningen, 

smärt står för Smärtmottagningen, uro står för Urologkliniken, ögon står för Ögonkliniken 

och ö-n-h står för Öron-Näs-Halskliniken.  

 

Tabell 1 Antal och typ av kallelse 
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3.3.2 Mötessamtal 
Under arbetets gång har jag deltagit i fortlöpande möten med ett flertal personer från olika 

avdelningar inom Västmanlands sjukhus Västerås samt kommunikationsdirektören inom 

landstinget Västmanland. I och med att planen att utveckla patientinformation startade i år, 

2012, sammansattes en arbetsgrupp som en del i projektet att granska befintliga 

patientkallelser. För att få en direkt inblick i hur de personer som arbetar på sjukhuset 

uppfattar att kommunikationen fungerar mellan sjukhus och patient valde jag att använda den 

tillsatta arbetsgruppens diskussioner som underlag i innehållsanalysen. De som arbetar på 

Västmanlands sjukhus är i direkt kontakt med patienter och kan notera om kommunikationen 

fungerar eller brister. Jag som inte är insatt i sjukvårdsrelaterad information kunde bidra med 

att granska kallelserna med andra ögon utifrån en patients perspektiv. Det är möjligt att 

anställda på sjukhuset har olika uppfattningar om hur kommunikationen fungerar trots att de 

arbetar på samma arbetsplats. Därför valdes en arbetsgrupp med personer från olika 

avdelningar inom Västmanlands sjukhus för att ge en så bred bild som möjligt.  

Möte 1: Fredagen den 3 februari 2012 deltog jag i ett möte tillsammans med 

kommunikationsdirektören på landstinget Västmanland samt två personer som arbetar inom 

Västmanlands sjukhus Västerås. Vi diskuterade patientinformation och fokuserade på 

kallelser som skickas ut inför operationer. Som det ser ut idag har de opererande klinikerna 

olika mallar för kallelser. Personalen berättade att de upplever att många patienter inte hittar 

till rätt plats. Andra problemområden är att många kommer till operationen oförberedda, vissa 

har till exempel ätit och druckit fast de ska vara på fastande mage vilket riskerar patientens 

hälsa och kan leda till inställda operationer. 

Möte 2: Måndagen den 5 mars 2012 deltog jag i ett möte tillsammans med 

kommunikationsdirektören på landstinget Västmanland samt tre personer som arbetar på 

sjukhuset i Västerås. Efter att ha fått ta del av autentiska kallelser och kallelsemallar gick vi 

igenom dem och diskuterade vilka gemensamma faktorer som borde finnas med på 

kallelserna och vad som kan bifogas som bilagor. Vi kom fram till att datum, tid, plats, av- 

och ombokning samt kontaktuppgifter är gemensam information och bör finnas med i en 

patientkallelse. 

Möte 3: Måndagen den 26 mars 2012 deltog jag i ett möte tillsammans med 

kommunikationsdirektören på landstinget Västmanland samt fem personer som arbetar inom 

olika avdelningar på sjukhuset i Västerås. De som arbetar på sjukhuset berättade om 

belastningen via telefon och vad patienter vanligtvis ringer om. De kunde inte se någon röd 
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tråd utan frågorna är väldigt olika. Vi kom fram till att det vore bra att standardisera en 

enhetlig mall för kallelser till dagkirurgiska ingrepp. Vi diskuterade också vad som är 

gemensam information och bör ingå i en kallelse, oavsett klinik, och höll fast vid den 

information som nämndes i möte 2 angående datum, tid, plats, av- och ombokning samt 

kontaktuppgifter. Uppfattningen av namnet ”kallelse” diskuterades och vi kom fram till att 

ordet i sig inte fyller någon funktion utan kan tolkas som något formellt och ge intryck av en 

allvarlig ton.  

Möte 4: Måndagen den 16 april 2012 deltog jag i ett möte tillsammans med 

kommunikationsdirektören på landstinget Västmanland, fyra personer som arbetar på 

sjukhuset i Västerås samt en person som arbetar med systemet Cosmic som en del kallelser 

skrivs ut ifrån. Vi tittade på olika förslag på kallelser som jag hade utformat och diskuterade 

innehållet. Vi bestämde arbetsplanen inför kommande möte då jag ska visa förslag på 

kallelser som jag har fortsatt utveckla gällande språk och layout.  

Möte 5: Måndagen den 7 maj 2012 deltog jag i ett möte tillsammans med 

kommunikationsdirektören på landstinget Västmanland samt fyra personer som arbetar på 

sjukhuset i Västerås. Vi gick igenom den nya förslagsmallen och kom fram till vissa 

revideringar innan mallen kan skickas till de datasystem där kallelserna skrivs ut.  

Möte 6: Måndagen den 28 maj 2012 hölls det sista mötet angående projektet om att 

granska de befintliga patientkallelserna till operationer. Vi var åtta personer som deltog i 

mötet, kommunikationsdirektören på landstinget Västmanland samt sex personer från 

sjukhuset i Västerås. Det fastslogs att den nyutvecklade förslagsmallen på en enhetlig kallelse 

ska skickas ut på remiss till de opererande verksamheterna på sjukhuset. Planen är att börja 

använda den nya kallelsen från och med 1 september 2012.  

Antal deltagare på mötena varierade från gång till gång på grund av att det inte alltid gick 

att boka en tid som passade alla. Efter varje möte fick samtliga deltagare i gruppen ta del av 

den information som diskuterades under mötena genom mötesanteckningar som skickades ut 

via mejl till de inblandade. Mötenas tidslängd var ungefär en och en halv timme per gång.  

 

3.4 Etiska överväganden 
I undersökningen har jag tagit hänsyn till forskares etiska principer som kan sammanfattas 

under tre rubriker (Denscombe 2009:193–198): ”Att skydda deltagarnas intressen”, ”Forskare 

ska undvika falska förespeglingar och oriktiga framställningar” samt ”Deltagarna ska ge 

informerat samtycke”. Princip 1 handlar om säkerhetssyn, undvikande av psykologisk skada 
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samt att de eventuella deltagarna inte ska lida av att avslöja personlig information. Den andra 

principen berör forskarens ärlighet och uppriktighet gällande sin forskning. Den sista 

principen berör som namnet avslöjar, deltagarnas medgivande i forskningen. Det innebär att 

ingen ska tvingas till att delta i någon forskning. I min undersökning har jag fått tillstånd att ta 

del av autentiskt material som är avkodat för att skydda patienternas anonymitet. Jag har 

ingen personlig kontakt med patienterna och har heller inte på egen hand avkodat kallelserna 

utan har fått ta del av dem efter avkodningen. I arbetet har jag valt att inte skriva ut några 

namn på mötesdeltagarna utan låta dem vara anonyma. Undersökningen följer också 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning som innehåller fyra allmänna huvudkrav samt två rekommendationer. Kraven är 

informationskravet, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet omfattar bland annat att deltagarna ska bli informerade om syftet med 

forskningen och hur undersökningen kommer att genomföras. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna har rätt att bestämma villkor för att de ska delta i undersökningen och att de kan 

avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär de inblandade personerna i 

undersökningen ska behandlas konfidentiellt och att inga personuppgifter ska lämnas ut. Det 

fjärde kravet, nyttjandekravet, omfattar behandlingen av forskningens uppgifter och att 

insamlade uppgifterna endast ska användas för forskningsändamål. De två 

rekommendationerna innebär att de berörda i undersökningen ska få ta del av uppsatsen före 

publicering samt att tala om var någonstans de kan ta del av de publicerade 

forskningsresultaten. Innan mitt examensarbete publiceras kommer jag låta mötesdeltagarna 

läsa igenom den för att kontrollera fakta samt framföra sina synpunkter.  

 

3.5 Validitet och reliabilitet 
Dokument som medicinska journaler kan vara konfidentiella och därför får forskaren endast 

ta del av materialet om det hanteras konfidentiellt och inte bidrar till någon skada menar 

Denscombe (2009:299–302). Därför var patientkallelserna avkodade när jag fick ta del av 

dem. Dokuments validitet ska utvärderas efter fyra kriterier: autenticitet, trovärdighet, 

representativitet samt innebörd. Med autenticitet menas om det är säkert att dokumenten är 

verkliga. Gällande trovärdighet menas om dokumenten är skrivna utan förutfattade meningar 

eller om de präglas av skribentens egna åsikter. Om dokumenten är representativa är de 

typiska och fullständiga utan att ha blivit redigerade. Innebördskriteriet svarar på om 

dokumenten är tydliga eller innehåller underförstådd information. 
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Forskningens validitet beror på hur exakt undersökningens data är (2009:380–386). För att ta 

reda på exaktheten i kvalitativ data kan forskaren utgå från triangulering, 

respondentvalidering och grundade data. Jag använder mig av triangulering vilket innebär att 

jag använder olika metoder i studien för att få ett vidare perspektiv, så kallad metodologisk 

triangulering. Gällande respondentvalidering låter jag mötesdeltagarna i min undersökning 

vara med och ge sina synpunkter och åsikter för att kontrollera träffsäkerheten i min studies 

data. Den tredje principen, grundade data, utgår jag ifrån då jag granskar mina empiriska data, 

det vill säga patientkallelserna. Dessa principer höjer validiteten i undersökningen. En 

forskare ska uppfylla vissa kriterier för att undersökningens data ska räknas som validerade 

(2009:362–363). Ett av dessa kriterier är att om undersökningen skulle genomföras en gång 

till av någon annan skulle resultatet bli detsamma. I min studie redogör jag för de 

analysmetoder jag utgår ifrån vilket höjer reliabiliteten eftersom det stämmer överens med 

nyss nämnda kriterium. Forskaren i kvalitativ forskning blir en del av datainsamlingstekniken 

då personen exempelvis agerar som deltagande observatör eller intervjuare (2009:381–382). 

Det stämmer överens med den del i min studie där jag deltar i mötessamtal. Det är dock inte 

säkert att samma resonemang skulle beröras likadant av andra inblandade personer vilket 

medför att resultatet inte skulle bli detsamma. Validitet handlar också om generaliserbarhet, 

det vill säga sannolikheten att en studies data återfinns någon annanstans vid ett senare 

tillfälle. En del av det insamlade materialet är mallar för patientkallelser. Sannolikheten är 

väldigt stor att de skulle se likadana ut om de varit insamlade under en annan tidsperiod än 

den jag valde under februari månad 2012. För att undvika subjektiva tolkningar samt få flera 

perspektiv har förslagsmallen visats för andra studenter och för mötesdeltagarna som har fått 

ge sina synpunkter.  
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4 Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultatet av undersökningen av patientkallelsernas innehåll, 

språk samt layout. Utifrån undersökningens resultat har en ny gemensam förslagsmall för 

patientkallelser tagits fram. Mallen presenteras i bilaga 4.  

 

4.1 Sammanställning av materialet 
För att ge en bild av det insamlade materialet presenterar tabell 2 en sammanställning av de 

patientkallelser som använts i undersökningen. Under första kolumnen ”Kallelse” står 

samtliga undersökta kallelser. I kolumnerna ”Sidantal” och ”Bilagor, sidantal” redovisas antal 

sidor som kallelserna och deras eventuella bilagor består av. De kallelser och bilagor som är i 

formatet A5 är i form av broschyrer. Kallelsetexterna är så långa som sidantalet visar om det 

inte står ”text” vilket innebär att det förekommer blanka sidor och att antal textsidor noteras. I 

kolumnen ”Antal stycken” redovisas hur många stycken varje kallelsetext har. Med 

”Kallelserubrik” menas om det står ordet ”Kallelse” högst upp i kallelsen. I kolumnen 

”Rubrik” redovisas om kallelserna innehåller rubriker eller inte.  

Som kan utläsas av tabell 2 består 19 av 30 kallelser av en A4-sida med text. Flera 

kallelser från kirurgkliniken skiljer sig från övriga eftersom de är broschyrer i formatet A5. I 

samtliga kallelser är texten uppdelad i stycken, dock skiljer sig antalet stycken åt. Majoriteten 

av kallelserna saknar kallelserubrik. Nästan hälften av kallelserna saknar rubriker. Ungefär 

hälften av kallelserna har bifogade bilagor. Två tredjedelar av bilagorna är i A4-format medan 

resterande är i form av en broschyr i A5. Majoriteten av bilagorna i A4-format består av en 

sida med text, övriga har tre sidor text. Majoriteten av bilagorna i A5-format innehåller 4 

sidor med text.  
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Tabell 2 Sammanställning av undersökta patientkallelser 

 

 

4.2 Innehåll 
Utgångspunkten för analysen av de befintliga kallelsernas innehåll är de resonemang som 

förts under de mötessamtal som finns beskrivna i avsnitt 3.3.2, framför allt möte 2 där den 

gemensamma informationen som bör finnas med i kallelserna diskuterades. De gemensamma 

faktorerna som diskussionerna ledde till är datum, tid, plats, av- och ombokningsnummer 

samt kontaktuppgifter, vilka granskas i de befintliga kallelserna.  

Tabell 3 visar att samtliga kallelser innehåller datum och den plats patienten ska befinna 

sig på under operationsdagen. Majoriteten av kallelserna innehåller tid för operation. 

Kirurgkliniken skiljer sig från övriga eftersom några kallelser därifrån saknar operationstid 

och några andra saknar uppgifter om av- och ombokning. En kallelse från 
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ortopedmottagningen samt en från öron-näs-halskliniken saknar också av- och 

ombokningsuppgifter. En klar majoritet har kontaktuppgifter, endast kallelsen från öron-näs-

halskliniken saknar den informationen.  

 

Tabell 3 Kallelseinnehåll 

 
 

I innehållsanalysen granskas även texternas informationsvärde. Som tidigare finns beskrivet 

(se avsnitt 2.1.4) anses det som står högst upp i en text ha ett högt informationsvärde. Därför 

skrivs oftast det viktigaste först i en text. Efter att ha studerat texterna visar det sig att 

samtliga kallelser inleder med en mening som antingen välkomnar patienten till operation 

eller till den aktuella kliniken eller talar om att patienten har fått en operationstid. 

Inledningsfraserna är följande: Du är välkommen, Ditt barn är välkommen, Du har fått tid, 

Ditt/ert barn har fått tid, Välkommen, Planerad inläggning, Kallelse, Du kallas härmed, Ditt 
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barn kallas härmed samt Du har erhållit tid. Av resultatet att döma är det viktigaste i texterna 

att tala om för patienten att denne ska opereras.  

 

4.3 Språk 
I följande avsnitt redovisas den språkliga analysen av kallelsernas tilltal, läsbarhet, långa ord 

samt ordval och ordfrekvenser.  

 

4.3.1 Tilltal 
Samtliga kallelser använder ett direkt tilltal och skriver ”du” med gemen begynnelsebokstav 

till patienten. Ingen av kallelserna använder ett ni-tilltal som syftar till en person. I en kallelse 

som är riktad till ett barn används tilltalet ”ni” då det syftar på barnet och dennes 

förälder/föräldrar. I sju kallelser är tilltalet inkonsekvent då ”du”, ”dig” och ”din” också 

skrivs med versal begynnelsebokstav.  

 

4.3.2 Läsbarhet 
I tabell 4 redovisas resultatet av beräkningen av patientkallelsernas lixvärde (se avsnitt 2.1.6). 

I beräkningen har jag inte räknat med de delar som inte tillhör informationstexten, det vill 

säga logotypen, eventuell kallelserubrik, utskriftsdatum och text i eventuella kartor. Långord 

det vill säga ord med minst sju bokstäver, är ytterligare en faktor som påverkar läsbarheten i 

en text. Långord utgör en del av beräkningen av lix. Beräkningen visade att samtliga 

kallelsers procentuella andel långord varierar mellan 23 och 35. Det genomsnittliga värdet 

avrundat till heltal för samtliga undersökta kallelser är 28 %. 

Under första kolumnen ”Kallelse” i tabell 4 står samtliga undersökta kallelser. Under 

kolumnen ”Lixvärde” redovisas resultatet av beräkningen av lix avrundat till heltal. I den sista 

kolumnen ”Resultat” presenteras värdenas betydelse. Som jag nämnt tidigare (se avsnitt 2.1.6) 

tyder ett lixvärde på 30 att texten är lätt och ett värde på 40 att texten är medelmåttig. Värden 

på 35 eller mer har avrundats uppåt till närmaste tiotal, det vill säga 40. Av tabellen kan 

utläsas att patientkallelsernas genomsnittliga lixvärde avrundat till heltal är 38. Majoriteten av 

kallelserna visar sig vara inom kategorin medelmåttig, det vill säga att de varken är lättlästa 

eller svårlästa. Tre av kallelsernas lixvärden tyder på att de tillhör kategorin lätt.   
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Tabell 4 Resultat av beräkningar av kallelsernas lixvärde 

 

 

4.3.3 Ordval och ordfrekvenser 
I tre av kallelserna (smärt, ögon 1, ögon 2) förekommer ordet ”erhållit” gällande tid för 

operation. Ordet ”erhålla” finns med i Svarta listans sammanställning av ord och fraser som 

bör bytas ut i författningsspråk (2011:10). Enligt Svarta listan bör ordet ”erhålla” undvikas 

och i stället ersättas med ”få”. 

I tabell 5 redogörs för om kallelserna innehåller lågfrekventa ord, det vill säga ord som inte 

är vanligt förekommande. I kolumnen ”Kallelse” presenteras samtliga undersökta 

patientkallelser. I kolumnen ”Totalt antal ord” redovisas varje kallelses totala ordantal. Dock 

är inte logotyp, eventuell kallelserubrik, utskriftsdatum och text i eventuella kartor medräknat. 

I den tredje kolumnen ”Antal ord som förekom 0 gånger i korpusen” redovisas antalet ord i 
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kallelserna som inte finns i någon form eller böjning i korpusen Sakprosa 1970-2011 som är 

en samling språkliga data. Till exempel förekommer ordet ”hemsidor” i korpusen men inte 

”hemsida” som omnämns i kallelserna. Dessa typer av ord som förekommer i någon form i 

korpusen är alltså inte medräknade. En redovisning av samtliga lågfrekventa ord i kallelserna 

visas i en tabell i bilaga 3. I den sista kolumnen ”Andel unika ord i procent” redovisas varje 

kallelses procentuella andel ord som inte förekom i korpusen, alltså andelen lågfrekventa ord.  

Av tabell 5 kan utläsas att värdena av kallelsernas andel lågfrekventa ord varierar mellan 

5,2 % till 13,2 %. Majoriteten av kallelsernas värden är runt 10 %. Av bilaga 3 kan utläsas att 

majoriteten av de lågfrekventa orden är långord med minst sju bokstäver. Majoriteten är också 

sammansättningar av ord exempelvis avgiftsbefriade, inskrivningsbesöket, receptförnyelse, 

operationstid, penningsummor och operationsförberedelse. Några av de vanligaste 

lågfrekventa orden, bortsett från namn på olika kliniker, är legitimation, faktura, autogiro och 

värdesaker. Dessa ord förekommer i minst tio kallelser.  

 

Tabell 5 Sammanställning av kallelsernas andel lågfrekventa ord 
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4.4 Layout 
I tabell 6 visas resultatet av layoutanalysen där texternas eventuella visuella avgränsare, 

visuella framskjutenheter, bilder, samt typografi har granskats. Med kolumnen ”Visuella 

avgränsare” menas vad som åtskiljer textelementen, det vill säga om texterna innehåller 

inramningar i form av textrutor eller ikryssningsrutor, punktlistor, färger och 

storlekskontraster i form av text skrivet i enbart versaler. I kolumnen ”Visuell 

framskjutenhet” redovisas om texterna varierar i textstorlek i exempelvis rubriker och om 

typsnitten varierar mellan kursivt och fetstilt. I kolumnen ”Bilder” redovisas om det 

förekommer bilder i form av exempelvis kartor och telefonsymboler i anknytning till 

telefonnummer. Eftersom jag inte har tillgång till materialet på en dator utan endast i utskrift 

har jag inte möjlighet att bedöma vilket typsnitt och vilken teckenstorlek de undersökta 

kallelserna har. Därför kommenterar jag endast vilken typ av typsnitt som används, det vill 

säga med seriffer eller utan, så kallade sanserifer. Om endast ett typsnitt omnämns i kolumnen 

”Typografi” används det genomgående i kallelsen. Om något annat nämns betyder det att 

texten växlar mellan seriffer och sanserifer.  

Som kan avläsas i tabell 6 använder en klar majoritet av texterna visuella avgränsare. 

Endast tre kallelser saknar detta. Det vanligast förekommande är textrutor som finns i hälften 

av kallelserna. De fyra texterna som är på helfärgade papper kommer ifrån kvinnokliniken. 

Samtliga nio texter från ortopedmottagningen använder punktlistor och majoriteten av dessa 

innehåller ikryssningsrutor. I nästan en tredjedel av texterna förekommer det ord och/eller 

meningar skrivna i endast versaler vilket avviker från kallelsens övriga text och därför fångar 

läsarens blick. I fyra kallelser förekommer det färgelement i form av bakgrundsfärg som 

markerar rubriker. Samtliga kallelser använder fetstil på vissa ställen i texten vilket skapar 

hierarki och markerar att det handlar om något viktigt. Nästan två tredjedelar av texterna 

varierar textstorleken medan resterande använder samma storlek genomgående i texten. 

Nästan en tredjedel av kallelserna använder bilder i form av telefonsymboler och/eller kartor, 

samtliga av dessa kallelser kommer ifrån ortopedmottagningen. Telefonsymbolerna är 

placerade i anknytning till telefonnummer. De tre kartor som finns är placerade sist i 

kallelsen. Nästan två tredjedelar av texterna är skrivna i ett typsnitt med seriffer vilket lättare 

orienterar läsaren i texten och ger ett lugnt intryck. I sex kallelser skiljer sig typsnittet i 

textrutorna från brödtexten. I fyra kallelser skiljer sig typsnittet i rubrikerna från brödtexten.  
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Tabell 6 Kallelselayout 
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4.5 Förslagsmall 
I bilaga 4 redovisas resultatet av den framtagna förslagsmallen på den gemensamma 

patientkallelsen till dagkirurgiskt ingrepp. Nilsson & Waldemarson (2007:18, 147) menar att 

en av kommunikationens uppgifter är att informera och det är det som är förslagsmallens 

funktion, att informera patienter. För att undvika onödiga störningar innehåller mallen 

specificerad och konkret information som tydligt klargör vad patienten behöver veta. Mallen 

är utformad utifrån resultatet av granskningen av de befintliga kallelsernas innehåll, språk och 

layout.  

Som Nyström Höög (2005:89–90) menar är det en utmaning att anpassa en text till sin 

mottagare särskilt om texten riktar sig till en bred målgrupp med olika förkunskaper, vilket är 

fallet med patientkallelserna. Därför är det lättare med en förenklad och enhetlig mall. 

Eftersom patientkallelser skickas ut till olika och okända målgrupper kan man inte veta vilka 

förkunskaper läsaren har. Det som är säkert är att patienten redan innan kallelsen skickas ut 

genom tidigare kontakt med sjukhuset vet att han eller hon ska opereras på grund av. Renberg 

(2004:40) menar att i texter som innehåller viktig information är det särskilt viktigt att 

missförstånd inte får ske. Därför är kallelsemallen utformad med hänsyn till patienten för att 

budskapet lättare ska nå fram. Texten har ett du-tilltal, det vill säga ett direkt tilltal till läsaren.  

Efter diskussioner i arbetsgruppen valdes att inte använda en kallelserubrik i 

förslagsmallen på grund av att ordet kallelse kan uppfattas som formellt och negativt. Texten 

är indelad i stycken med tillhörande rubriker i fetstil. Ett stycke är skrivet kursivt för att 

markera att det avviker från övrig text. I mallen används ett enkelt typsnitt med seriffer som 

hjälper läsaren att orientera sig i texten samt ger ett lugnt intryck. Eftersom rubrikerna ska 

vara funktionella och underlätta för läsaren är typsnittet i rubrikerna rent och rakt skrivet med 

sanserifer (Björkvall 2009).  

Gällande innehåll omfattar mallen samtliga gemensamma nämnare som tas upp i avsnitt 

3.3.2 och även i tabell 3, det vill säga datum tid, plats, av- och ombokningsnummer och 

kontaktuppgifter. Detta är väsentlig information som en patient som blir kallad till operation 

bör veta. Eftersom det som är placerat högst upp i en textkomposition har ett högre 

informationsvärde än det som är placerat lägre (Björkvall 2009) är informationen om datum, 

tid och plats placerat högst upp i en textruta. Det är den information som är mest väsentlig för 

patienten att få veta.  

Förslagsmallens lixvärde är 36 vilket enligt Björnsson (1968) betyder att texten är 

medelmåttig. Andel långord i förslagsmallen är 28 vilket är den genomsnittliga andelen 
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långord i de befintliga/undersökta patientkallelserna. Texten innehåller inget av de ord som 

enligt Svarta listan bör undvikas utan språket är vardagligt. Dock förekommer det ett flertal 

ord som inte finns i korpusen Sakprosa 1970-2011. Dessa ord utgör ungefär 6 % av den totala 

texten och är följande: besöksadress, legitimation, betalkort, faktura, autogiro, debiteras, 

frikort, avbokning, ombokning, journalföring, vårdgivare, landsting, logga och vårdkontakter.  
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5 Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras resultatet av undersökningen samt de metoder som använts i 

studien.  

 

5.1 Resultatdiskussion  
Vid en första anblick ser en del av kallelserna lika ut men skiljer sig betydligt mer åt när de 

analyseras på djupet. Kallelserna som jag undersökt skrivs ut från två olika system vilket är en 

anledning till att de har olika utseenden.  

I sammanställningen av kallelserna i tabell 2 redovisas att två tredjedelar av kallelserna 

består av en A4-sida med text vilket är ett rimligt utrymme för den information som 

kallelserna bör innehålla. Flera av kallelserna består av flera sidor text vilket kan göra det 

svårt för mottagaren att ta till sig all information. Oftast innehåller dessa kompakta texter 

även information om förberedelser inför operationen som till exempel fasta, hygien och 

medicinering. Sådan information skickas vanligen med som bilagor till kallelserna. Även om 

resultatet visar att det medföljer bilagor i enbart hälften av kallelserna kan flera av dem ha 

bilagor som jag inte har fått ta del av under insamlingen av materialet. Likaså gällande 

bilagornas sidantal, det är nämligen möjligt att det finns flera bilagor än de som varit del av 

det insamlade materialet. Resultatet av bilagornas sidantal ger ändå en uppfattning om hur 

omfattande informationen som skickas till patienterna är. Risken med att skicka med många 

bilagor med diverse information är att patienten missar något väsentligt då intrycken blir för 

många att ta in. Antal papper har också en ekonomisk aspekt. Att bifoga ett flertal papper är 

kostsamt vilket kan vara en anledning till att mycket information trycks ihop på ett fåtal sidor. 

I dessa fall har fokus på patienten fråntagits och i stället har man endast tagit hänsyn till vad 

som är mest praktiskt och gynnsamt för sändaren, det vill säga sjukhuset. Enligt Renberg 

(2004) utformas sändarens meddelande med hänsyn till mottagaren och sammanhanget för att 

budskapet lättare ska nå fram. Att mottagarens avkodning av budskapet brister är en av 

störningarna i kommunikationsprocessen. Semantiskt brus handlar om att sändaren och 

mottagaren inte tolkar förmedlade ord och begrepp på samma sätt på grund av exempelvis 

skilda språkvanor (Nilsson & Waldemarson 2007). I de kallelser som innehåller mycket 

information har sändaren inte tagit hänsyn till patienten vilket medför att kommunikation kan 
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brista då det är lätt att patienten går miste om viktig information eftersom det är för mycket 

text att läsa.  

 Tabell 2 visar också att endast hälften av kallelserna har rubriker. Enligt Platzacks (1973) 

rekommendationer underlättar rubriker för läsningen, patienten kan då enkelt orientera sig i 

texten. Med hjälp av rubriker lyfts relevant information fram vilket gör att patienten enkelt får 

en lättöverskådlig bild över kallelsen. Att närmare hälften av kallelserna saknar rubriker är en 

faktor som försämrar kommunikationen eftersom läsningen försvåras då texten saknar 

struktur. Nilsson & Waldemarson (2007) menar att klargörande är ett effektivt medel för att 

kommunikationen ska fungera och att onödiga störningar undviks genom att specificera och 

konkretisera vad budskapet ska förmedla. De kallelser som saknar rubriker saknar alltså 

konkretion och förtydliganden. Avsaknaden av rubriker är en tydlig brist i kommunikationen 

som i sin tur kan få flera negativa konsekvenser. Om patienten inte tolkar kallelsens budskap 

korrekt kan denne komma oförberedd till operationen vilket drabbar patienten som kan riskera 

sin hälsa. En annan följd kan bli att operationen också ställs in vilket påverkar de anställda på 

sjukhuset som inte kan utföra sitt arbete. Den inställda operationstiden hade då i stället kunnat 

gå till en annan patient. Hedlund (2006) menar att klarspråk medför att organisationens 

effektivitet ökar och att kommunikationen mellan dem och mottagarna förbättras. Att 

operationstider går till spillo blir både kostsamt och försämrar dessutom effektiviteten på 

sjukhuset. Detta visar hur viktigt det är att uttrycka sig i klarspråk i patientkallelserna så att 

informationen tolkas rätt redan från början.  

Samtliga undersökta kallelser har använt stycken för att dela upp texten. Styckeindelningen 

ger ett luftigare intryck som underlättare läsningen. De flesta kallelserna saknade en 

kallelserubrik. Ordet ”kallelse” fyller ingen större funktion eftersom läsaren i alla fall förstår 

vad det är för typ av text det handlar om. Ordet ”kallelse” kan också tolkas negativt, därför 

valde jag att inte använda en kallelserubrik i den nya förslagsmallen.  

I tabell 3 redovisas resultatet av innehållsanalysen. Datum och plats redogörs i samtliga 

kallelser vilket är en förutsättning för att patienten ska veta när och var denne ska infinna sig 

till operation. Som patient är det bra att veta när under dagen operationen ska ske, vilket är 

något som saknas i ett fåtal av kallelserna. Ifall patienten behöver ändra sin operationstid på 

grund av olika omständigheter bör det finnas med av- och ombokningsuppgifter, vilket saknas 

i sex av kallelserna. Om patienten inte vet vart man ska vända sig för att ändra sin bokade tid 

är det möjligt att patienten i stället kontaktar en telefonväxel vilket leder till onödig 

belastning. Som mottagare är det viktigt att veta vem sändaren är och hur man får kontakt 

med denne. En av de undersökta kallelserna saknar kontaktuppgifter vilket är självklar 
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information som ska finnas med. De flesta av de undersökta patientkallelserna innehåller all 

nödvändig information som en kallelse bör innehålla, vilket visas i tabell 3. Trots detta har 

flera patienter svårt att hitta till rätt plats. Om inte kommunikationen brister i kallelsen kan det 

i stället bero på att informationen och skyltningen på sjukhuset inte är tillräckligt tydlig. 

Av resultaten av kallelsernas informationsvärde (se avsnitt 4.2) kan slutsatsen dras att det 

viktigaste i texterna är att tala om för patienten att denne ska opereras. Den informationen 

känns högst relevant i den här typen av text därför inleds även förslagsmallen med frasen ”Du 

har fått tid för operation”. Frasen är kort och koncis utan utrymme för misstolkningar.  

Resultatet av språkanalysen gällande tilltal visar att samtliga kallelser använder ett direkt 

tilltal till läsaren genom att använda du-form. Falk (2003) menar att det är lämpligt att 

undvika ordet ”man” och i stället använda ett direkt tilltal och skriva ”du”. Ett du-tilltal 

uppfattas som mer vardagligt och informellt vilket medför att patienten får en direkt kontakt 

med sändaren. Mottagaranpassning innebär bland annat att en text har ett tydligt och 

konsekvent direkt tilltal till läsaren (Nyström Höög 2005). Av resultatet att döma är det ett 

flertal kallelser som är inkonsekventa och alltså inte är anpassade till sin mottagare.  

Enligt resultatet av beräkningen av kallelsernas lixvärde anses ingen av texterna vara 

svårläst. Metoden ger inte en helt rättvis bild av texternas läsbarhet eftersom endast ord- och 

meningslängd mäts och inte textens innehåll och betydelse. Däremot ges en uppfattning om 

lättbegripligheten i kallelserna. Förslagsmallens lixvärde är detsamma som majoriteten av de 

redan befintliga patientkallelserna, det vill säga inom kategorin medelmåttig. Om man enbart 

skulle följa Björnssons (1968) läsbarhetsmått skulle den nya förslagsmallen klassas som 

varken mer lättläst än svårläst. Därför har undersökningen i stället baserats på flera olika 

analysmetoder som inriktar sig på olika faktorer gällande språk, innehåll och layout.  

Kallelsernas genomsnittliga andel långord är 28 %. Andelen långord utgör nästan en 

tredjedel av texterna vilket kan anses vara mycket. Platzack (1973) menar att en texts 

läsbarhet förbättras om texten varierar mellan både korta och långa meningar. 

Meningslängderna i texterna är inte särskilt långa men läsbarheten påverkas också av hur 

koncentrerad texten är. Texter kan uppfattas som olika svåra trots att de handlar om samma 

sak vilket kan bero på att texten är väldigt kompakt (Platzack 1973). Som patient är det inte 

alltid lätt att ta till sig mycket information på en och samma gång. Även om patienten läser 

igenom kallelsen kan det finnas flera faktorer som påverkar hur innehållet tolkas. Exempelvis 

kan en operation vara ett känsligt ämne redan som det är och det räcker inte att kallelsen läses 

igenom eftersom patienten kan känna oro inför operationen. För att underlätta för patienter 
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som får kallelser hemskickade är förslagsmallen utformad med endast den mest nödvändiga 

informationen.  

Enligt Svarta listans rekommendationer är det bättre att skriva ”Du har fått tid för 

operation” i stället för ”Du har erhållit tid för operation”. Ordet ”erhålla” kan uppfattas som 

stelt, svårt och formellt. Därför är det bättre att undvika att riskera misstolkningar och i stället 

vara övertydlig och använda ett enkelt språk som är lättare att förstå. Som vi kan se i resultatet 

av undersökningen av ordfrekvenser är det mestadels sammansättningar av ord som inte 

förekommer i korpusen exempelvis receptförnyelse, operationstid och penningsummor (se 

bilaga 3). Falk (2003) menar att om det är möjligt ska ovanliga begrepp bytas ut mot 

vanligare ord. I kallelserna behöver det nödvändigtvis inte vara sammansättningar överallt 

utan vissa ord kan bytas ut mot mer lättbegripliga uttryck. Till exempel kan receptförnyelse 

bytas ut mot förnyelse av recept eller för att göra det ännu lättare att förnya ett recept. Ordet 

penningsummor kan tolkas som ålderdomligt och svårt och kan i stället ersättas med pengar 

eller värdesaker. Förslagsmallen för en gemensam kallelse innehåller också vissa ord som 

inte förekommer i korpusen Sakprosa 1970-2011. Dessa ord behölls på grund av att flera av 

dem inte kan ersättas, exempelvis landsting, faktura och vårdkontakter som syftar på ett namn 

(Mina vårdkontakter).  

 

5.2 Metoddiskussion 
Det var svårt att hitta en analysmetod som granskade samtliga faktorer som jag undersöker. 

Därför valde jag att dela upp analysen i tre delar: innehåll, språk och layout. Genom att utgå 

från olika författares teorier och resonemang ges ett vidare perspektiv från olika synvinklar. 

Ett förslag på fortsatt arbete som inte fick plats inom ramen för det här examensarbetet är 

att använda fokusgrupper. Nyström Höög (2005) menar att fokusgrupper är en bra metod för 

att läsaranpassa texter. Liknande förslag på fortsatt arbete är att använda en bedömningsmetod 

där texternas läsbarhet mäts. Björnsson (1968) menar att en sådan metod innebär att olika 

personer frågas ut hur de upplever en text. I den här undersökningen utfrågades endast ett 

fåtal studenter och anställda på Västmanlands sjukhus om hur de uppfattade förslagsmallen. 

Vad som skulle kunna göras i framtiden är att fråga ut en större grupp personer ifrån olika 

målgrupper. På så sätt vidgas perspektiven och man får en mer representativ grupp anpassad 

efter patientkallelsernas breda målgrupp, som riktar sig till samtliga målgrupper i samhället. 

Trots att beräkningen av lix enbart undersöker texternas ord- och meningslängd och inte 

innehållet valde jag att använda beräkningen för att få en uppfattning om texternas läsbarhet. I 
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beräkningarna av texternas läsbarhet gällande lix och långord kan en faktor som påverkat 

resultaten vara att siffror som datum och klockslag inte står utskrivet i mallarna vilket de gör i 

de autentiska kallelserna. Det hade kunnat ge annorlunda resultat om jag endast undersökt en 

variant av kallelse alternativt valt att inte räkna med siffror. Eftersom sifferuppgifter i form av 

datum, telefonnummer och klockslag inte utgjorde en stor del av texterna och därför inte 

påverkar resultaten särskilt mycket valde jag att räkna de sifferuppgifter som stod utskrivna.  

Även om Svarta listan främst är utformad för myndigheters författningsspråk tyckte jag det 

var relevant att undersöka om kallelserna innehöll ord som listan rekommenderar bör 

undvikas. Är dessa ord svårtydda i lagtexter bör de vara betydligt svårare att förstå i 

patientkallelser. Valet att utgå ifrån Språkbankens korpus Sakprosa 1970-2011 berodde på att 

den korpusen ansågs vara lämplig till kallelsernas språk och genre eftersom sakprosa är det 

skriftspråk och den språkstil som används till praktiska texter som informerar. Korpusen 

skiljer mellan ord med gemena och versala begynnelsebokstäver, vilket betyder att till 

exempel "det" och "Det" finns på olika platser i listan. Det är något som man måste ta hänsyn 

till eftersom resultatet kan vara något missvisande då det ger andra utslag än om orden inte 

skulle ha den åtskillnaden. I min undersökning påverkas inte resultatet av detta eftersom 

enbart de ord som inte finns i korpusen inkluderas i resultatet.  

Gällande den språkliga analysen hade man kunnat undersöka den språkliga nivån mer på 

djupet genom att granska texterna på en mer grammatisk nivå i stället för att enbart studera 

texternas tilltal, läsbarhet, ordval samt ordfrekvenser.  

Till utformningen av förslagsmallen fick jag inte helt fria händer utan var tvungen att ta 

hänsyn till olika faktorer som till exempel stycket angående journalföring. Det avsnittet 

utformade jag inte helt själv utan texten var redan granskad av andra involverade personer. 

Det är möjligt att jag skulle ha formulerat mig annorlunda eftersom ”sammanhållen 

journalföring” kan vara svårt att förstå. Likaså informationsrutan som innehåller datum, tid 

samt besöksadress valdes av arbetsgruppen att den skulle finnas med. Textrutan var inte med 

på de första förslagen på gemensam kallelsemall men eftersom flera av de redan befintliga 

kallelserna innehåller en sådan informationsruta fick den vara med i den nya mallen också. 

Jag förstår värdet i det grafiska elementet i form av textrutan eftersom den framhäver och 

förtydligar innehållet.  
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6 Avslutning 
Jag hade som avsikt med undersökningen att granska befintliga patientkallelser från 

Västmanlands sjukhus utifrån deras innehåll, språk och layout. Dessa variabler undersöktes 

genom olika analysmetoder för att komma fram till om, och i så fall var, kommunikationen 

brister i patientkallelserna. Som hjälp till undersökningen utgick jag ifrån hur redan befintliga 

autentiska kallelser samt kallelsemallar ser ut idag. Av resultatet att döma visade det sig att 

flera av de undersökta kallelserna har brister. Nödvändig information saknades i vissa 

kallelser och i så många som hälften av kallelserna saknades rubriker. Generellt förekom ett 

flertal lågfrekventa ord som kan tolkas som svåra att förstå. Dessa ord var främst långa 

sammansättningar av ord som inte nödvändigtvis måste skrivas ihop. Utifrån resultatet av de 

befintliga kallelserna framtogs en övergripande mall för hur en gemensam patientkallelse till 

operationer bör se ut för att textens budskap ska nå fram till sin mottagare.  

Den framtagna mallen för patientkallelser till operationer kommer enligt planen att börja 

användas från och med 1 september 2012. Förhoppningsvis kommer den gemensamma 

mallen att underlätta arbetet för de anställda inom vården då arbetsbördan med att skriva 

kallelser och göra korrigeringar för hand minskar betydligt. Genom att använda ett tydligt, 

klart och begripligt språk i kallelsen kommer förhoppningsvis kommunikationen underlätta 

även för patienterna som enkelt kan ta till sig textens innehåll. Västmanlands sjukhus ger 

också ett seriöst och trovärdigt intryck genom att de visar på en enhetlig bild. Projektet som 

berör patientinformation kommer att fortsätta senare under hösten 2012. Att förbättra 

patientkallelser till operationer var ett startskott i projektet. Arbetet kommer att utvecklas till 

att granska kallelser till mottagningsbesök samt annan information gällande bland annat 

förberedelser inför en operation som till exempel kost, hygien och medicinering. 

Otydlighet leder ofta till missförstånd. Gällande patientkallelser kan dessa missförstånd få 

omfattande, negativa konsekvenser. Patientens hälsa riskeras om patienten inte är förberedd 

på rätt sätt inför en operation. Operationen kan då behöva ställas in vilket innebär onödiga 

kostnader för samhället. För att undvika missförstånd, öka patientsäkerheten samt få ner 

antalet inställda operationer är ett förslag på vidare forskning att utveckla arbetet med att 

mottagaranpassa patientkallelser. Ett förslag är att utforma kallelser speciellt riktade och 

anpassade till särskilda grupper, exempelvis att skriva lättläst. Givetvis bör alla 

patientkallelser vara lätta att förstå men med begreppet lättläst menas att man skriver så att 

personer med särskilda förutsättningar, till exempel andraspråkstalare, äldre med nedsatt syn 



 40 

och personer med läs- och skrivsvårigheter, också förstår. En lättläst text har ett enkelt, 

avskalat språk och lyfter fram den information som är viktigast. Det är viktigt att inte utesluta 

någon då det är en medborglig rättighet att få begriplig information. Det är dessutom viktigt 

att rikta fokus på patientens säkerhet och trygghet. Att en patient kommer i rätt tid och till rätt 

plats gynnar hela samhället. 
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Bilaga 2 forts. 
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Bilaga 3 Tabell över lågfrekventa ord 

Kallelser Ord som förekommer 0 gånger i korpusen 
Barn barnkliniken, ungdomskliniken, dagsjukvården, besöksadress, barnmottagningen, 

centrallasarettet, legitimation, avgiftsbefriade, debiteras, frikort, debitering, avbokning, 
ombokning, förfrågningar, barnsjukdom, vattkoppor, boka, biobankslagen, blodprov, 
vävnadsprov, rutinmässigt, biobank, mottagningsbesöket, landstingets, vårdguide 

Dagkir 1 dagkirurgisk, kirurgkliniken, centrallasarettet, målpunkt, takskylt, huvudentrén, 
patientavgiften, kontantlöst, landsting, betalkort, faktura, autogiro, avbokad, 
operationsplaneraren, telefontid, vårdkontakter, receptförnyelse, legitimation, 
avgiftsbefriade, debiteras, frikort, avbokning, ombokning, biobankslagen, blodprov, 
vävnadsprov, rutinmässigt, biobank, mottagningsbesöket, landstingets, vårdguide 

Dagkir 2 dagkirurgisk, Västmanlands, er, kontokort, Kirurgkliniken, Dagsjukvården, 
patientavgiften, avgiftsbefriade, betalkort, debiteras, frikort, debitering, avbokning, 
ombokning, operationsplaneraren, telefontid, vårdkontakter, receptförnyelse, 
biobankslagen, blodprov, vävnadsprov, rutinmässigt, biobank, mottagningsbesöket, 
landstingets, vårdguide 

Kir 1 operationstiden, oförutsägbara, uppskjuten, inbokad, anestesimottagningen, narkosläkare, 
kirurgkliniken, centrallasarettet, telefontid 

Kir 2 inskrivningsbesöket, familjeläkarmottagning, EKG, kirurgmottagningen, 
inskrivningsbesök, inskrivande, telesvar, kirurgkliniken, centrallasarettet, narkosläkare, 
patientavgiften, faktura, anestesimottagningen, operationstiden, oförutsägbara, 
uppskjuten, telefontid 

Kir 3 närsjukhusen, Fagersta, öronmottagningen, stämband, kirurgkliniken, centrallasarettet, 
inskrivningsbesöket, familjeläkarmottagning, EKG, narkosläkare, kirurgmottagningen, 
patientavgiften, faktura, inskrivande, anestesimottagningen, operationstiden, 
oförutsägbara, uppskjuten, telefontid, telesvar 

Kir 4 behandlande, kontaktsjuksköterska, bröstenheten, opererats, malignt melanom, 
lymfkörtel, lymfkörtlar, tumören, portvaktskörteln, lymfscintigrafi, isotop, injiceras, 
lymfdräneringen, lymfkörtelstationen, gammakamera, färgämne, isotopen, portvakten, 
portvakterna, blåfärgen, urinen, återbesökstid, dagkirurgiskt, hudmottagning, kontroller, 
hudkliniken, operationsdagens, operationsdagen, sjukresa, blodprovstagning, EKG-
undersökning, fysiologklinik, nuklearmedicin, fysiologkliniken, huvudentrén, apoteket, 
anestesiläkare, anestesisjuksköterska, anestesimottagningen, operationsförberedelse, 
duscha, schampo, dusch, bädda, nagellack, kosmetika, piercing, blödningsbenägenheten, 
blodförtunnande, medicinlista, toalettartiklar, inneskor, värdesaker, legitimation, 
hemgång, operationsförbandet, återbesöket, plastikenheten, svullnad, värmeökning, 
operationsområdet, jourtid, sjukvårdsrådgivningen, hudmottagningen, kurator 

Kir 5 behandlande, kontaktsjuksköterska, bröstenheten, operationsdagens, 
operationsavdelningen, värdesaker, uppvakningsavdelningen, operationsdagen, sjukresa, 
sjuktransportenheten, blodprovstagning, EKG-undersökning, fysiologklinik, 
fysiologkliniken huvudentrén, apoteket, anestesimottagningen, operationsförberedelse, 
operationstid, snusa, duscha, schampo, dusch, bädda, nagellack, kosmetika, piercing, 
plastikenheten, sjuktransportenheten, jourtid, sjukvårdsrådgivningen, acetylsalicylsyra, 
blödningsproblem, blodförtunnande, morgondosen, kärlkramp, astmamediciner, 
inhalationsmediciner, epilepsimedicin, magsår, uppstötningar, kortisonmedicinering, 
Parkinsonsjuka, diabetiker, insulin, morgoninsulinet, insulinet, smärtstillande 
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Bilaga 3 forts. 

Kir 6 behandlande, kontaktsjuksköterska, bröstenheten, blodprovstagning, EKG-undersökning, 
fysiologklinik, huvudentrén, apoteket, anestesiläkare, anestesisjuksköterska, 
anestesimottagningen, operationsförberedelse, operationstid, snusa, dropp, duscha, 
schampo, dusch, bädda, nagellack, kosmetika, piercing, buffévagn, besökstider, 
blödningsbenägenheten, blodförtunnande, medicinlista, toalettartiklar, inneskor, 
värdesaker, parkeringskort, lasarettets, entréhall, legitimation, hemgång, 
operationsförbandet, svullnad, rodnad, värmeökning, operationsområdet, jourtid, 
sjukvårdsrådgivningen, dränage, dränageslang, blodblandad, dränageslangen, dränaget, 
kurator, hudmottagningen, plastikenheten, sjuktransportenheten, telefontid 

Kir 7 bröstförminskning, operationsdatum, behandlande, kontaktsjuksköterska, 
reduktionsplastik, bröstoperation, narkos, lokalbedövning, plastikkirurg, plastikkirurgen, 
bröstvårtan, fettsugning, nikotinfri, koffeinhaltiga, koffein, kärlsammandragande, 
blodförsörjningen, operationsområdet, bröstenheten, blödningsbenägenheten, 
blodförtunnande, sportbehå, blodprover, EKG-undersökning, fysiologklinik, 
blodtryckssänkande, fysiologkliniken, huvudentrén, apoteket, anestesimottagning, 
operationstid, operationsdagens, operationsförberedelse, duscha, schampo, bädda, 
nagellack, kosmetika, piercing, dusch, operationsavdelningen, värdesaker, 
uppvakningsavdelningen, sjukresa, sjuktransportenheten, återbesök, jourtid, 
sjukvårdsrådgivningen, svullna, sjukskrivning, bröstförminskande, kirurgi, viktuppgång, 
gravitationens, operationsdagen 

Kvinno 1 dagkirurgin, Västmanlands, kvinnoklinikens, debiteras, operationstid, sjukdomsfall, 
operationsutrymme, dagvårdsavdelning, operationskoordinator 

Kvinno 2 inläggning, Västmanlands, operationskoordinator 
Kvinno 3 gyn-mottagningen, dagkirurgiska, sjukhusets, cafeteria, dagkirurgin, Västmanlands, 

betalkort, faktura, debiteras, medicinlista, sjuktransporttaxi, operationstid, sjukdomsfall, 
operationsutrymme, operationskoordinator 

Kvinno 4 operationskoordinatorn, kvinnokliniken, Anestesimottagningen, Västmanlands, 
narkosläkare 

Kärl Åderbrocksoperation, blodvärden, familjeläkare, distriktssköterska, inläggningsdatum, 
komplikation, rökare, landstingets, tobaksavvänjning, besöksadress, Västmanlands, 
medicinlista, legitimation, avbokning, ombokning, omboka, telefontid 

Ort 1 röntgen, röntgenavdelningen, besöksavgift, läkarbesök, ortopedmottagningen, 
ortopedmottagningens, läkarbesöket, labb, narkosläkare, anestesimottagningen, 
konferensrum, arbetsterapeut, sjukgymnast, arbetsterapimottagningen, 
sjukgymnastikmottagningen, huvudentrén, höft, hemtransport, planeringssjuksköterska, 
knappval, hälsodeklaration, kontantlöst, landsting, betalkort, faktura, autogiro, 
Västmanlands, debiteras 

Ort 2 dagkirurgisk, labb, sjukgymnast, besöksavgiften, kirurgmottagning, kontantfritt, 
landsting, betalkort, faktura, autogiro, legitimation, värdesaker, penningsummor, 
stöldrisk, operationsavdelningen, tatuera, pierca, inställelsetiden, dl, röka, snusa, 
nagellack, makeup, rakvatten, duscha, operationsdagens, apoteket, tvättsvampar, 
infektion, morgonmediciner, inhalation, epilepsimedicin, magkatarrmedicin, kortison, 
parkinsonmedicin, diabetestabletter, blodförtunnande, insulinbehandlad, diabetiker, 
insulinet, oläkta, uppvakningsavdelning, sövd, ryggbedövning, sjuktransport, Landstinget, 
ortopedmottagningen, sjukvårdsupplysningen, Planeringssjuksköterskorna, Västmanlands, 
debiteras, Västmanland, knappval 

Ort 3 Dagsjukvården, sövts, uppvakningsavdelningen, narkosläkare, duscha, operationsdagens, 
apoteket, tvättsvampar, infektion, inställelsetiden, dl, bröstmjölk, bröstmjölksersättning, 
inställelsetid, snusa, nagellack, makeup, rakvatten, värdesaker, penningsummor, stöldrisk, 
barnkliniken, halsont, oläkta, planeringssjuksköterska, ortopedmottagningen, knappval, 
debiteras 
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Bilaga 3 forts. 

Ort 4 dagkirurgisk, lokalbedövning, EKG, labb, sjukgymnast, besöksavgiften, kontantfritt, 
landsting, betalkort, faktura, autogiro, legitimation, värdesaker, penningsummor, 
stöldrisk, operationsavdelningen, oläkta, planeringssjuksköterska, ortopedmottagningen, 
knappval, tatuera, pierca, nagellack, kortklippta, ärmar, duscha, operationsdagens, 
apoteket, tvättsvampar, infektion, operationsdagen, blodförtunnande, sjuktransport, 
Landstinget, sjukvårdsupplysningen, Planeringssjuksköterskorna, Västmanland, debiteras, 
Västmanlands 

Ort 5 dagkirurgisk, inställelsetid, EKG, labb, sjukgymnast, besöksavgiften, kontantfritt, 
landsting, betalkort, faktura, autogiro, legitimation, värdesaker, penningsummor, 
stöldrisk, operationsavdelningen, oläkta, planeringssjuksköterska, ortopedmottagningen, 
knappval, inställelsetiden, tatuera, pierca, dl, snusning, nagellack, makeup, rakvatten, 
duscha, operationsdagens, apoteket, tvättsvampar, infektion, morgonmediciner, 
inhalation, epilepsimedicin, magkatarrmedicin, kortison, Parkinsonmedicin, 
diabetestabletter, blodförtunnande, insulinbehandlad, diabetiker, insulinet, 
operationsavdelningen, uppvakningsavdelning, sjuktransport, Landstinget, sövd, 
ryggbedövning, ortopedmottagningen, sjukvårdsupplysningen, 
Planeringssjuksköterskorna, Västmanlands, debiteras, Västmanland 

Ort 6 dagkirurgisk, inställelsetid, EKG, labb, sjukgymnast, besöksavgiften, Kirurgmottagning, 
kontantfritt, landsting, betalkort, faktura, autogiro, legitimation, operationsavdelningen, 
oläkta, planeringssjuksköterska, ortopedmottagningen, knappval, tatuera, pierca, 
inställelsetiden, dl, snusning, nagellack, makeup, rakvatten, duscha, operationsdagens, 
apoteket, tvättsvampar, infektion, morgonmediciner, inhalation, epilepsimedicin, 
magkatarrmedicin, kortison, Parkinsonmedicin, diabetestabletter, blodförtunnande, 
insulinbehandlad, diabetiker, insulinet, operationsavdelningen, uppvakningsavdelning, 
sjuktransport, Landstinget, sövd, ryggbedövning, ortopedmottagningen, 
sjukvårdsupplysningen, Planeringssjuksköterskorna, Västmanlands, debiteras, 
Västmanland 

Ort 7 barnkliniken, duscha, operationsdagens, apoteket, tvättsvampar, infektion, inställelsetiden, 
dl, snusa, nagellack, makeup, rakvatten, värdesaker, penningsummor, stöld, inneskor, 
toalettartiklar, halsont, oläkta, planeringssjuksköterska, ortopedmottagningen, knappval, 
Planeringssjuksköterskor, Västmanlands, bröstmjölk, bröstmjölksersättning, inställelsetid 

Ort 8 lokalbedövning, EKG, labb, sjukgymnast, besöksavgiften, Kirurgmottagning, kontantfritt, 
landsting, betalkort, faktura, autogiro, legitimation, operationsavdelningen, oläkta, 
planeringssjuksköterska, ortopedmottagningen, knappval, tatuera, pierca, nagellack, 
handoperation, duscha, operationsdagens, apoteket, tvättsvampar, infektion, 
operationsdagen, blodförtunnande, sjuktransport, Landstinget, ortopedmottagningen, 
sjukvårdsupplysningen, Planeringssjuksköterskorna, Västmanlands, debiteras, 
Västmanland 

Ort 9 ortopedisk, snusa, nagellack, tvättinstruktion, lavemang, blodprov, bastest, infektion, 
urinvägsinfektion, halsont, planeringssjuksköterska, ortopedmottagningen, knappval, 
infektionsrisken, kroppshygienen, duscha, antibakteriell, tvållösning, engångstvättlappar, 
operationsdagen, duschen, hörselgången, fetvadd, armhålor, underkroppen, tvättlapp, 
schampo, balsam, hudlotion, kvardröjande, tarmen, receptfritt, apoteket, tarm, 
operationsdagen, lavemanget, tarminnehållet, värdesaker, penningsummor, stöld, 
inomhusbruk, stadiga, inneskor, toalettartiklar, inhalationer, insulinpennor, legitimation, 
Västmanlands 

Smärt operationsavdelningen, besöksadress, Västmanlands, smärtmottagningen, skyltning, 
hälsodeklarationen, operationsavdelningen, kontantlöst, landsting, betalkort, faktura, 
autogiro, avgiftsbefriade, avbokad, debiteras, frikort, avbokning, ombokning, avboka, 
omboka 
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Bilaga 3 forts. 

Uro 1 urologkliniken, dagkirurgisk, besöksadress, Västmanlands, legitimation, kontantlöst, 
landsting, betalkort, faktura, autogiro, avgiftsbefriade, avbokad, debiteras, frikort, 
avbokning, ombokning, avboka, telefontid 

Uro 2 urologkliniken, dagkirurgisk, besöksadress, Västmanlands, operationstiden, dl, snusa, 
operationsavdelningen, debiteras, debitering, avbokning, ombokning, avboka, telefontid, 
vårdkontakter, receptförnyelse 

Ögon 1 ögonmottagningen, inbokad, besöksadress, huvudentré, legitimation, kontokort, betalkort, 
narkos, fastande, operationsdagen, avbokning, ombokning, receptförnyelse, 
vårdkontakter, läkarbesök, kontantlöst, landsting, faktura, autogiro, avgiftsbefriade, 
avbokad, debiteras, frikort, uteblivet, sjukvårdande, familjeläkare, Västmanlands 

Ögon 2 ögonmottagningen, inbokad, besöksadress, huvudentré, legitimation, kontokort, betalkort, 
avbokning, ombokning, operationsdagen, receptförnyelse, vårdkontakter, kontantlöst, 
landsting, faktura, autogiro, avgiftsbefriade, avbokad, debiteras, frikort, sjukvårdande, 
familjeläkare, Västmanlands 

Ö-n-h Öron-näs-halskliniken, operationsavdelningen, besöksadress, huvudentrén, apoteket, 
orange, informationsfoldern, infektionsrisk, nyopererade, uppvakningsavdelningen, 
kontantlöst, landsting, betalkort, faktura, autogiro, avgiftsbefriade, avbokad, debiteras, 
frikort 
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    Personnummer 

X-kliniken     XXXXXXXX-XXXX 
 
Efternamn, Förnamn 
Gatuadress 
Postadress 
 
Du har fått tid för operation 

 
Opererande läkare: Namn (valbart) 
 
Förberedelser 
Det är viktigt att du är förberedd när du kommer till operation. Läs därför noggrant igenom 
medföljande information inför ditt besök. 
 
Anmälan och avgifter 
Anmäl dig i receptionen på X-klinikens mottagning. Ta med dig giltig legitimation. Besöket 
kostar 300 kronor. För barn under 20 år är besöket avgiftsfritt. Du kan betala med betal- eller 
kreditkort alternativt via faktura eller autogiro. Uteblivet besök debiteras, det gäller även dig 
med frikort. Uteblivet besök för barn under 18 år debiteras av barnets vårdnadshavare.  
 
Av- och ombokning 
Om du får förhinder, var vänlig ring 021-XX XX XX, vardagar mellan kl. XX-XX.  
 
Journalföring 
Din vårdgivare har numera möjlighet att få tillgång till uppgifter i journaler du har hos andra 
vårdgivare (landsting, kommuner och privata vårdgivare). Du har rätt att stå utanför 
sammanhållen journalföring och spärra dina uppgifter. Mer information kan du få via telefon 
021-17 64 00, vardagar mellan kl. XX-XX.  
 
Frågor 
Har du frågor kring operationen kan du ringa 021-XX XX XX. Du kan även ställa frågor 
genom att logga in på Mina vårdkontakter som du hittar på webbplatsen 
minavardkontakter.se.  
 
 
Gå gärna in på webbplatsen 1177.se där du kan läsa mer om hälso- och sjukvård, regler och 
rättigheter.  
 
Välkommen 
Namn/Klinik       
 
Bilaga 4 Förslagsmall för gemensam patientkallelse 

Datum 
X-dagen den X maj 2012 

Tid 
XX:XX 

Besöksadress 
Operation 1/2, ingång X, plan X, 
Västmanlands sjukhus, Västerås  
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