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Forord

Som ansat i Region Midtjylland er du en vigtig 
brik i at sikre god kommunikation. Fx i samtalen 
med patienter og deres pårørende, eller når du 
udarbejder skriftlig patientinformation. Det er 
afgørende, at du skriver klart, korrekt og forståe-
ligt. 

Formålet med denne pjece er at give nogle gode 
råd til dig, der arbejder med skriftlig patientinfor-
mation. En god, skriftlig patientinformation giver 
mere tilfredse patienter, og det giver i sidste 
ende en bedre arbejdsdag for alle. 

De Landsdækkende Undersøgelser af Patient-
oplevelser (LUP) måler hospitalerne på, om de 
udleverer skriftlig patientkommunikation – og 
på, om patienterne forstår den. Den Danske Kva-
litetsmodel har en standard specielt om skriftlig 
patientinformation. Standarden stiller bl.a. krav 
om, at afdelingen/enheden tilbyder skriftlig 
information i behandlingsforløbet. 

Dertil kommer, at tilfredshedsundersøgelser 
viser, at ca. halvdelen af alle klagesager vendt 
mod læger og andet sundhedspersonale skyldes 
kommunikation. Direkte eller indirekte. Med god 
skriftlig kommunikation kan man formentlig 
undgå mange unødige misforståelser.
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Kommunikations- og patientsyn

I Region Midtjyllands kommunikationspolitik er 
et af målene, at kommunikation skal skabe nyt-
teværdi og tænkes ind i alle sammenhænge. Fx 
vil patienterne og brugerne ofte vurdere os på 
service og kommunikation før, under og efter en 
behandling. Det stiller store krav til vores skrift-
lige patientinformation, som ofte er patientens 
eller brugerens første indtryk af hospitalet/
afdelingen.
 
Et af målene for vores kommunikation er, at den 
er relevant for modtagerne. Vi skal tage hensyn 
til, at patienter og brugere har forskellig adgang 
til information og forskellige forudsætninger for 
at tilegne sig informationen. 

Det er vigtigt at tænke på, at mange patienter 
er i en følelsesmæssigt belastet situation. En 
god folder kan være med til at give patienterne 
tryghed og klæde dem godt på før, under og efter 
en behandling eller operation.

Du kan læse mere om ’Den aktive patient’ på Dan-
ske Regioners hjemmeside www.regioner.dk.

I Skriv til patienten taler vi om foldere, 
men rådene gælder også anden 
skriftlig patientinformation. 
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Målgruppe 

En god folder tager udgangspunkt i målgruppens 
forudsætninger for at tilegne sig information. 
En målgruppe er dem, hvis viden, holdning og 
handlen, du gerne vil påvirke. 

Det er vigtigt, at du definerer din målgruppe klart 
og entydigt. 

Eksempler:
 alle borgere i Region Midtjylland

  Kvinder, der bor i Region Midtjylland, og som 
er i den fødedygtige alder

Har andre samme målgruppe (fx senge- og 
dagkirurgisk afdeling)? Måske kan I lave en fælles 
folder, som kan bruges begge steder.
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8 spørgsmål til din målgruppe
1. Er din målgruppe afgrænset og konkret?

2.  Har din målgruppe de kendetegn, der er vigtige 
for at opfylde dine mål med din folder?

3. Kan din målgruppe få fat i folderen?

4. Kan din målgruppe forstå folderen?

5. Kan din målgruppe bruge folderen?

6.  Når du tænker på din målgruppe, ved du så, 
hvad du skal skrive?

7.  Når du tænker på din målgruppe, ved du så, 
hvordan du skal skrive det?

8.  Når du tænker på din målgruppe, ved du så, 
hvor du skal skrive det? (fx foldere, nettet, …)
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Dit mål med informationen

Før du går i gang, skal du finde ud af, hvorfor 
netop denne folder er vigtig. Patienterne får 
meget information, så vi skal skrive og udlevere 
med omtanke.

●● Giv lige præcis den viden, indsigt og 
information, som hjælper patienten til at 
håndtere hans eller hendes sygdom.

●● Sørg for, at patienten kan forstå forløb og 
tilbud, og gør ham/hende klar til kontakten 
med sundhedspersonalet.

Samtidig bør du overveje, om det, du skal, er at:
●● fortælle patienten, hvordan man gør noget. 

Fx hvordan man selv tager insulin

●● forklare og skabe tryghed ved at fortælle, 
hvad der skal ske

●● gøre patienten til en aktiv, vidende deltager 
i sin sygdom

●● forklare patienten, hvad man må og ikke må

●● afstemme forventninger, hvilke tilbud der 
er, ventetider, hvor lang tid undersøgelsen 
typisk varer osv.
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Formålet med informationen

Forskellige formål og informationstyper kræver 
forskellige måder at skrive og strukturere 
teksten på. Formuler formålet med folderen i én 
sætning, inden du går i gang med at skrive. 

Fx ”Folderen skal forklare patienten, hvad der 
skal ske til undersøgelsen.”

Forudsætningen for en vellykket folder er, at 
teksten tager hensyn til patienternes behov og 
ønsker og ikke sundhedspersonalets.

Gode råd, før du går i gang med at skrive:
●● Hvad vil jeg opnå (formål)?

●● Hvad vil jeg fortælle (budskab)?

●● Hvem skriver jeg til (målgruppe)?

●● I hvilken situation skal de have det at vide 
(kommunikationssituationen)?

●● Hvor skal de have det at vide (medie)?

●● Hvordan skal de opfatte mig  
(fx imødekommende, professionel)?

●● Hvor meget skal de have at vide (indhold)?

●● Hvordan skal jeg fortælle dem det (form)? 
(fx tekst, illustration, …)
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Sprog

Sproget er vigtigt for, hvor godt patienten kan 
forstå indholdet.

Stavning og tegnsætning skal være korrekt. Ret-
skrivningsordbogen fortæller hvordan.
Sørg altid for at få læst korrektur på din tekst.

Brug ikke behandlersprog og klinisk sprog, når 
målgruppen er patienter og pårørende.

Behandlersprog/
klinisk sprog

patientsprog

die blive ammet

ambulant behandling behandling uden 
indlæggelse

accelereret 
mobilisering

få patienten i 
gang hurtigt

opereres af 
hoftesektoren

opereres af 
hoftespecialister

På regionens fælles intranet under Kommuni-
kation >  Patientformation > Svære sundheds-
ord finder du alternativer til det kliniske sprog. 
Alternativerne kan enten erstatte eller supplere 
det kliniske sprog.
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Patientsprog
Sæt dig i patientens sted. Skriv klart, personligt 
og uden omsvøb.

●● Undgå lange indviklede udredninger. 
Teksten skal læses, forstås og fortolkes 
af mennesker, der befinder sig uden for 
sundhedsverdenen og måske endda er i en 
sårbar situation. 

●● Tænk på den dialog, du har med patienterne 
– og lad dig inspirere af det sprog, der 
fungerer godt i samtalerne.

Gode råd om patientinformation

●● Brug ikke lægelatin, fagjargon og 
fremmedord. Sæt fagudtryk i parentes, hvis 
de skal være der:

 Irritabel tyktarm (colon irritabile)

  Celleskrab fra livmoderhalsen  
(cervixsmear)

  
  Opsætning af æg (intrauterin insemina-

tion)

●● Brug ord og vendinger fra dagligdagen. 
Skriv konkret og aktivt (fx vi behandler, ikke 
patienten behandles). 
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●● Skriv ”du” til patienten

●● Brug eksempler

●● Skriv korte sætninger

●● Skriv, hvem der gør hvad

  Først røntgenfotograferes maven for at 
se, om sonden ligger korrekt.

  Først røntgenfotograferer vi din mave 
for at se, om sonden ligger korrekt.

●● Undgå for mange ord, der ender på: ”-ing”, 
”-ion” og ”-else”. Selv almindelige ord som 
planlægning og udskrivelse er med til at gøre 
en tekst tungere at læse:

  Planlægning af udskrivelse vil altid 
foregå i dialog med sygeplejerske/

 jordemoder.

  Du skal aftale med en sygeplejerske el-
ler jordemoder, hvornår du kan komme 
hjem.
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Eksempler

  Denne side supplerer de informationer, der er 
i det fremsendte omslag vedrørende sygehu-
set. 
 Her kan du finde flere informationer end 
dem, du allerede har fået i en mappe om 
hospitalet.

  Behandlingen foregår på hold, hvor alle har 
diabetes. 

  Du kommer på et hold, hvor alle har sukker-
syge.

  Nærmeste pårørende kan henvende sig tele-
fonisk til personalet i afsnittet på tlf. xxxxxxxx.

  Nærmeste pårørende kan ringe til personalet 
på xxxxxxxx.

  Pårørende er velkomne til at besøge opvåg-
ningspatienter døgnet rundt efter aftale. Vi 
tilstræber besøg af højst 2 personer og besøg 
af kort varighed, hvilket aftales med persona-
let.

  Som pårørende er du velkommen til at 
komme på besøg døgnet rundt. Højst to per-
soner i kort tid. Du skal aftale besøget med 
personalet.
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Sproglige og kulturelle barrierer

Patientens forudsætninger er især vigtige, når 
der er sproglige eller kulturelle forskelle.  Mange 
patienter har svært ved at læse. Enten fordi 
dansk ikke er deres modersmål, eller fordi de ikke 
er gode til at læse. Det sidste gælder også mange 
etniske danskere.

Hvis teksten ikke oversættes, er det vigtigt at 
tænke i tydelig kommunikation og understøtte 
med billeder og illustrationer.

Fx hvis patienten skal møde fastende, for at 
undersøgelsen kan gennemføres. Her kan et 
piktogram hjælpe på forståelsen.

Billeder i sproget kan til gengæld være svære 
at forstå, fx Hvis du har noget på hjerte, kan du 
ringe til os.

Hvis teksten skal oversættes
Regionen har obligatoriske indkøbsaftaler for 
oversættelse. Du finder en liste over de oversæt-
telsesbureauer, som du kan vælge mellem, i ind-
købsaftalekataloget på www.intra.rm.dk under 
fanebladet Indkøb.

Husk, det er en fordel for personalet, hvis det 
står på folderen på dansk, hvilket sprog den er 
på, og hvad den handler om/hedder.
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Illustrationer 

Illustrationer og billedmateriale skal være 
meningsfulde i sammenhængen og udsende de 
rigtige signaler.

Illustrationer og billedmateriale skal altid være i 
en professionel kvalitet.

Folderen skal følge retningslinjerne i regionens 
designguide, www.design.rm.dk. 

Valg af illustrationer og billeder
Brug billeder, som viser det, folderen handler om. 
Billeder kan også være med til at gøre folderen 
mere overskuelig, forståelig og mindre teksttung.

Det enkelte hospital kan have særlige retnings-
linjer, fx for hvem der vælger illustrationer.

Du kan få hjælp til billeder på regionens intranet 
www.intra.rm.dk, klik på Kommunikation > Billeder.

Opdatering
Det er vigtigt, at folderen opdateres jævnligt, 
og mindst hvert 3. år eller efter behov ifølge den 
regionale retningslinje 2.2.2. (jf. e-Dok).
Er der kommet ændringer i et behandlingsfor-
løb? Eller har afdelingen fået nye telefontider?
Når teksten skal på nettet
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Når teksten skal på nettet, skal du huske, at det 
ikke er nok at hente teksten fra en evt. folder 
direkte over på hjemmesiden. 

Tænk over, om du skal supplere teksten fra fol-
deren. Du kan fx linke til patientforeninger eller 
til patientnetværk på facebook. Eller du kan vise 
en øvelse med levende billeder. Få hjælp af din 
lokale kommunikationsafdeling/-enhed.

Overvej om tekst og fotos til hjemmeside og 
folder kan laves i samme arbejdsgang, så de er så 
ens som muligt.

Tekst i en folder og på nettet skal svare til hinan-
den. Når teksten opdateres i folderen, skal den 
også opdateres på nettet – og omvendt.
Tjekliste til din patientfolder
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 Er din målgruppe defineret klart og entydigt?

 Er formålet med folderen defineret klart?

 Kan patienter og pårørende få fat i folderen?

 Hvornår skal folderen evt. udleveres?  
 Til hvem (patient, pårørende)?

  Er den skrevet i et letlæseligt sprog uden 
fremmedord og klinisk sprog?

 Passer folderens omfang til målgruppen?

  Har du brugt illustrationer og billeder til at 
supplere teksten med?

 Er der læst korrektur på folderen?

 Er folderen gjort tilgængelig på nettet?

  Har I en plan for opdatering af folderen i 
fremtiden?

  Ved det personale, som skal udlevere folderen, 
at den findes, og hvor de skal finde den?

 Hvem er ansvarlig for at genbestille?

 Oplag: Hvor mange bestilles?

 Overholder layoutet regionens designlinje? 
 Se www.design.rm.dk
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Noter
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Læs mere

Sådan skriver vi i Region Midtjylland:
●● www.intra.rm.dk. Klik på Kommunikation > 

Godt sprog > Sådan skriver vi
●● Sproget.dk – indgang til det danske sprog
●● Retskrivningsordbogen
●● Nudansk Ordbog. Regler m.m.

Mere hjælp
Du kan altid få gode råd og hjælp hos din
nærmeste kommunikationsafdeling/-funktion på 
hospitalet.

Udformning af foldere foregår forskelligt 
fra hospital til hospital. I de fleste tilfælde 
skal du søge hjælp hos hospitalets 
kommunikationsafdeling/-funktion.

Tryk eller print af foldere kan i mange tilfælde ordnes 
via Koncern Kommunikation, Grafisk Service. Du 
kan få hjælp eller blot gode råd  til produktionen hos 
Grafisk Service, telefon 7841 0670 .

På www.intra.rm.dk findes en side med 
gode eksempler på foldere og anden 
patientinformation. Find siden ved at klikke på 
Kommunikation > Patientinformation.
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Folderen, du sidder med i hånden, er en
del af en folderserie og indeholder nogle
gode råd, hvor fællesnævneren er ’god
kommunikation’. Folderne understøtter
Region Midtjyllands kommunikationspolitik,
som er en overordnet ramme med fokus
på holdninger og værdier, ikke på regler.

Læs mere om kommunikationspolitikken
på www.rm.dk eller e-dok.rm.dk.


