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Upplägg av standardfraser från 
gemensamma listan 
 

Användningen av standardfraser är ännu så länge en underutnyttjad möjlig-

het att snabba upp journalskrivningen. För att lättare komma igång med an-

vändningen av fraser har vi lagt in drygt hundra färdiga fraser på klinikens 

gemensamma lista.  

Ta några minuter och välj de fraser som passar Dig.  

Det går bra att ändra i texten och spara en egen variant just för Dig på din 

individuella lista.  

OBS! Fraser gäller per sökord och per klinik, de följer alltså inte 
med behandlaren vid arbete på annan klinik. 

 

Gör så här: 

När Du ska skriva journal så väljer du ett sökord.  

I radkommandona väljer du Fraser. 

 

 

Nu öppnar sig följande fönster: 
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Välj läggUpp – Gemensamma registret 

 
 

 När Du väljer gemensamma registret så öppnar sig följande fönster 

med en lista på de fraser som finns att välja.  

En fullständig beskrivning av frastexterna finns i dokumentet Fraser 

per sökord i Tvistens handbok. 

Markera den fras du vill använda. Tryck på Välj 

 

Den fras du valt kommer då upp på din egen lista på nästa lediga ordnings-

nummer. 

 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/divtv/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-4911
https://samarbeta.nll.se/producentplats/divtv/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=divtv-4-4911
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För att använda frasen i en journalanteckning finns tre olika möjligheter: 

 De första nio fraserna per sökord läggs in i journalanteckningen om du 

trycker Ctrl + ordningsnummer. I ovanstående fall Ctrl + 1.  

Du behöver i dessa fall inte öppna listan med fraser. 

 Öppna listan med fraser samt dubbelklicka på vald fras 

 Öppna listan med fraser samt markera vald fras och ange radkommando 

-Välj. 

 

Skapa helt egna fraser 

När du skriver en journaltext som ofta repeteras så kan du enkelt spara den 

som en standardfras.  

 Markera texten och tryck Ctrl+C.  

 Välj därefter radkommandot Fraser.  

 Ange ordningsnummer samt namn på frasen.  

 Ställ markören för att börja skriva frastexten samt tryck Ctrl+V.  

 Klar att använda! 

 

 
 


