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Eksempel 

S  Velfærdsstatig monitorering og vejledning, som f.eks. 
sundhedspleje formidler, er medproducent af  diskurs for 
godt forældreskab, som influerer på forældrenes proces og 
udgør en både juridisk og moralsk referenceramme.  
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Eksempel 

S  Adjunkten skal demonstrere kompetencer rettet mod 
udvikling af  eget uddannelsesområde og/eller erhvervs- eller 
professionspraksis og der skal reflekteres over de 
udfordringer eller problemstillinger i praksis- eller ud- 
dannelsesfeltet, som FoU-aktiviteterne søger at 
imødekomme samt aktiviteternes bidrag til at tilvejebringe 
viden og konkrete løsninger på udfordringerne.  
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Eksempel 

Hvad er besvimelse?  

Besvimelse kaldes en synkope på fagsprog. Det er et pludseligt tab af  
bevidsthed, som skyldes nedsat blodforsyning til hjernen. Denne 
tilstand går over af  sig selv.  

Besvimelse kan opstå under mange forhold. Det typiske er, at man 
falder om, eller synker sammen uden at der samtidig er tegn til 
smerter eller andre gener. Under besvimelse er vejrtrækningen rolig 
og langsom. Der kan være kortvarige sitren, men som regel ikke 
langvarige kramper.  
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Program klokken 08.35-09.35 

S  Hvorfor er sprog vigtigt? 

S  Ti skriveråd 

S  Læs mere – fire anbefalinger 

S  Spørgsmål  
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Sprog = Et vindue 

S  Budskab 
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S  Modtager 



Hvorfor skal I skrive klart? 

S  Sproget er ikke underordnet 

S  Uden ordentligt sprog kommer budskabet ikke frem 

S  Er sjusket sprog = sjusket behandling? 
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Hvem skriver I til? 
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Fortællesætning 

S  Jeg vil fortælle at … 

S  Det vil jeg fortælle fordi … 

S  Til … 
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Fortællesætning  

S  Jeg vil fortælle, at patienten har sovet dårligt i nat og har fået 
beroligende medicin. 

S  Det vil jeg fortælle, fordi det er vigtigt for både patienten, de 
pårørende og plejepersonalet at vide, hvorfor patienten kan 
virke sløv næste morgen. 

S  Det vil jeg fortælle til: patienten, pårørende, det øvrige 
plejepersonale 
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Fortællesætning  

S  Jeg vil fortælle, at arbejdsforholdene på akutmodtagelse på 
Aarhus Universitetshospital, Skejby, er meget pressede. 

S  Det vil jeg fortælle, for hvis der ikke sker en ændring, vil 
patienter dø og ansatte blive sygemeldt med stress. 

S  Det vil jeg fortælle til: politikere, sygehusledelsen 
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Gode tekster svarer ofte på: 

S  Hvem? 

S  Hvad? 

S  Hvor? 

S  Hvorfor? 

S  Hvordan? 

S  Hvornår? 
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Ti skriveråd  

S  I skal skrive overskueligt, forståeligt og korrekt 
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1. Forkortelser, tal og 
matematiske tegn  

S  I.v.-behandling  

S  Pt.  

S  Pct.  

S  TR Band  

S  Vs.  

S  KAG 

S  PCI 
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Så … 

S  Skriv tal til og med ti med bogstaver 

S  Begræns brugen af  tal 

S  Skriv hele ordet 

S  Brug kun kendte forkortelser 
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2. Formelle fejl  

S  Ad eller af ? 

S  Indenfor eller inden for? 

S  Ligger eller lægger? 

S  Synes eller syntes? 

S  Kirug eller kirurg? 
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2. Formelle fejl  

S  læge eller Læge 

S  Nogen eller nogle? 

S  Køre eller kører? 

S  Hans eller sin? 

S  Jeg eller mig? 
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Så … 

S  Brug stavekontrol 

S  Få hjælp 

S  Brug app´en: Sproghjælp 
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Stolt aldrig på dig 
stavekontroller kun … 
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3. Indforståede ord  

S  Smertegennembrud 

S  Kateter 

S  Triageres  

S  Initiale modtagelse  

S  Vitalparametre 

S  Observationsregime 

S  Kliniske observationer   
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Så … 

S  Undgå fremmedord, fagjargon 

S  Oversæt eller forklar svære ord 

S  Test din tekst på en læser, som ikke er inde i det emne, du 
skriver om 
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4. Skriv kort 

S  Skyllerumsanalysen er mundet i en prioritering af  de 
konstaterede projektønsker på en samlet prioriteringsliste, 
der danner baggrund for en samlet handlingsplan for 
initiativer til forbedring af  skyllerummene. (211 tegn) 
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Skriv kort  

S  Analysen af  skyllerummene er mundet ud i en prioritering 
af  ønsker, der danner baggrund for forbedring af  
skyllerummene. (122 tegn) 
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Skriv kort  

Skrevet om 

S  Analysen af  skyllerummene er 
mundet ud i en prioritering af  
ønsker, der danner baggrund for 
forbedring af  skyllerummene. 
(122 tegn) 

Original  

S  Skyllerumsanalysen er mundet i 
en prioritering af  de konstaterede 
projektønsker på en samlet 
prioriteringsliste, der danner 
baggrund for en samlet 
handlingsplan for initiativer til 
forbedring af  skyllerummene. 
(211 tegn) 
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5. Sæt punktummer 

S  Antibiotikaresistente mikroorganismer er ifølge WHO den 
største udfordring for sundhedsvæsenet, men på 
professionshøjskolerne er undervisningen i 
infektionshygiejne skåret ned, og det vækker bekymring 
blandt hygiejneansvarlige.  
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Sæt punktummer  

S  Antibiotikaresistente mikroorganismer er den største 
udfordring for sundhedsvæsenet. Det skriver WHO. Men på 
professionshøjskolerne er undervisningen i 
infektionshygiejne skåret ned. Og det vækker bekymring 
blandt hygiejneansvarlige.  
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Sæt punktummer  

Skrevet om 

S  Antibiotikaresistente 
mikroorganismer er den største 
udfordring for sundhedsvæsenet. 
Det skriver WHO. Men på 
professionshøjskolerne er 
undervisningen i 
infektionshygiejne skåret ned. Og 
det vækker bekymring blandt 
hygiejneansvarlige.  

Original  

S  Antibiotikaresistente 
mikroorganismer er ifølge WHO 
den største udfordring for 
sundhedsvæsenet, men på 
professionshøjskolerne er 
undervisningen i 
infektionshygiejne skåret ned, og 
det vækker bekymring blandt 
hygiejneansvarlige.  
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Så … 

S  En hovedmening per sætning. 

S  Punktummer er hvilpunkter for læseren. 

S  Punktummer gør din tekst mindre informationstung. 

S  Med mange punktummer er det let at sætte kommaer. 

sbs@dmjx.dk, tlf. 24 44 72 84 28 



6. Opløs sammensatte ord 

S  Italesættelse 

S  Rehabiliteringsinstitutionen 

S  Forløbskoordinatorfunktion 

S  Dataindsamlingsmetode  

S  Efterfødselsreaktioner  
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Opløs sammensatte ord 

S  Italesættelse = Tale om 

S  Rehabiliteringsinstitutionen = Institution som rehabiliterer 
(genoptræner / behandler) 

S  Forløbskoordinatorfunktion = Den person, som koordinerer 
forløbene 

S  Dataindsamlingsmetode = Metode til at indsamle data 

S  Efterfødselsreaktioner = Reaktioner efter fødslen 
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7. Vær konkret 

Fru Hansen bliver udskrevet fra sygehuset, men får en infektion, så 
hun risikerer at blive indlagt igen.                                                        
Hr. Nielsen bliver udskrevet, men skal fortsætte med i.v.-behandling.  

Hjemmesygeplejersken står hos en borger og bliver i tvivl om, hvad 
hun skal gøre.                                                                                            
I situationer som disse bliver der i stigende grad ringet efter et 
kommunalt akutteam; altså udekørende team af  specialiserede 
sygeplejersker, som skal forebygge indlæggelser, gøre overgangen fra 
sygehus til hjem lettere og hjælpe hjemmesygeplejer. 
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Vær konkret 

Abstraktionsstige Sygehuspersonale  = 

S  Portør, sekretær, læge, sygesplejser. 
Sundhedshjælper, 
rengøringsassistent etc. 

S  Læge  

S  Speciallæge, reservelæge, overlæge, 
kirurg etc. 

S  Kirurg  

S  Kirurgen Sonja Petersen 
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8. Det vigtigste først 

S  Ifølge Karen Marie Myrndorff, som er chefkonsulent på 
Center for Social og Sundhed i Kommunernes 
Landsforening, KL, så er det en svær opgave at vurdere den 
effekt, akutteams har. 
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Det vigtigste først 

S  Det er en svær opgave at vurdere den effekt, akutteams har. 
Det mener Karen Marie Myrndorff. Hun er chefkonsulent 
på Center for Social og Sundhed i Kommunernes 
Landsforening, KL. 
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Det vigtigste først 

S  Det er en svær opgave at vurdere 
den effekt, akutteams har. Det 
mener Karen Marie Myrndorff. 
Hun er chefkonsulent på Center 
for Social og Sundhed i 
Kommunernes Landsforening, 
KL. 

Original  

S  Ifølge Karen Marie Myrndorff, 
som er chefkonsulent på Center 
for Social og Sundhed i 
Kommunernes Landsforening, 
KL, så er det en svær opgave at 
vurdere den effekt, akutteams 
har. 
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Eksempel  

S  Pointen kommer på side to:  

”En af  de hyppigste bivirkninger ved behandling med 
kemoterapi er mundgener.” 

sbs@dmjx.dk, tlf. 24 44 72 84 38 



9. Skriv aktivt 

S  Hvem gør hvad? Det svar skal du give læseren. 

S  Undgå udsagnsord, som ender på –s 

S  Undgå verbalsubstantiver. Det er navneord, som ender       
på - ing, - ning, -else, -sel, -ion. 

sbs@dmjx.dk, tlf. 24 44 72 84 39 



Skriv aktivt  

S  En tiltagende hovedpine blev observeret hos patienten = 
Hvem har observeret? 

S  Der arbejdes på plejehjemsanbringelse efter hjemkomst = 
Hvem arbejder på det? Hvem skal på plejehjem? Hvem 
kommer hjem? 

S  Der blev afsat en uge til udarbejdelse af  opgaven = Hvem 
afsatte ugen? Hvem skal udarbejde opgaven? 
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Skriv aktivt 

Skrevet om 

S  Nattevagten observerede en 
tiltagende hovedpine hos patienten 

S  Hjemmeplejen er ved at undersøge, 
om patienten kan komme på 
plejehjem, når hun bliver udskrevet 

S  Underviseren har givet de 
studerende en uge til at løse 
opgaven 

Original  

S  En tiltagende hovedpine blev 
observeret hos patienten   

S  Der arbejdes på 
plejehjemsanbringelse efter 
hjemkomst   

S  Der blev afsat en uge til 
udarbejdelse af  opgaven  
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Skriv aktivt 

S  Nattevagten observerede en tiltagende hovedpine hos 
patienten 

S  Hjemmeplejen er ved at undersøge, om patienten kan 
komme på plejehjem, når hun bliver udskrevet 

S  Underviseren har givet de studerende en uge til at løse 
opgaven 
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10. Læs højt 

S  På trods af  at sammenhængen mellem angst og vasospasmer 
ikke indgik i den primære søgning, og vel vidende at 
artiklen, som blev identificeret via håndsøgning, er baseret 
på et pilotstudie, findes det væsentligt at inddrage artiklen, 
fordi den omhandler et afgørende sygeplejefagligt område 
og kan give inspiration til yderligere forskning. 
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Skrevet om 

S  Vi synes, det er væsentligt at inddrage artiklen, selvom den 
er baseret på et pilotstudie. Den handler nemlig om et 
afgørende område inden for sygeplejen. Og den kan give 
inspiration til yderligere forskning. Vi fandt artiklen via 
håndsøgning, da sammenhængen mellem angst og 
vasospasmer ikke indgik i vores primære søgning. 
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Ciceros pentagram  
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Test dig selv 

S  Stil din egen sproglige diagnose – fx på 
www.dmjx.dk/optagelsesprøve   

S  Få hjælp af  kolleger 

S  Brug hjælpemidler: fx Sproghjælp eller 
Retskrivningsordbogen  –  apps fra Dansk Sprognævn 
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Læs mere 
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Læs mere  

sbs@dmjx.dk, tlf. 24 44 72 84 48 



Læs mere 
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Læs mere  
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Spørgsmål?  
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