
❙ ❙ Läkares mer eller mindre oläsliga
handstil – i synnerhet vad gäller namn-
teckningar – har varit ett gammalt och
kärt och återkommande debattämne i
Läkartidningen under årens lopp. Ovan-
stående citat är hämtat ur ett inlägg av
Stockholmsläkaren Carl Bernhard La-
gerlöf i Svenska Läkartidningen 32/
1934.

Då artikeln – för ovanlighetens skull
i dåtidens ofta ordrika utläggningar – är
tämligen kortfattad återger vi den här in
extenso. Rubriken, eller snarare över-
skriften, på inlägget var »Tydlig stil och
tydlig namnteckning i läkarintygen«.

»Den som har att granska ett stort antal
intyg från olika läkare träffar alltför ofta
på sådana fall, där det är mycket svårt ja
ofta omöjligt att läsa det skrivna, och
dessa svårigheter äro naturligtvis sär-
skilt stora för den, som icke har medi-
cinsk utbildning. Det är icke blott så att
namnteckningarna stundom äro till den
grad hieroglyfartade, att en tolkning av
desamma är utesluten. Även sjukdoms-
diagnoserna kunna likaledes vara skriv-
na med en stil, som det icke står i mänsk-
lig makt att tyda, och där gissnings-
konsten är utslagsgivande. 

I en sjukkassa har administrationen
att föra en från olika synpunkter viktig
statistik med ledning av sjukdomsdia-
gnoserna. Man kan ju förstå vilken onö-
dig tidsspillan det skall vara att sitta och
grubbla över hur man skall få någon
klarhet beträffande innebörden av de
krumelurer, som skola beteckna sjuk-
domsdiagnoser. Det heter ju att ‘tid är
pengar’, och i en stor sjukförsäkrings

kontorsarbete gäller det att taga
vara på tiden. 

Man förstår att läkarna ofta äro
mycket jäktade i sitt arbete samt
att den snabbhet, med vilken intyg
utskrivas, medför att stilen ibland
blir något vårdslös. Litet var göra
vi oss nog skyldiga till förbiseen-
de i detta avseende. 

Men det är icke desto mindre så
att det ansvar, som är förenat med
den uppgift, som läkarna påtaga
sig vid intygs utskrivande, torde
medföra förpliktelsen att skriften
göres på ett sådant sätt, att det
skrivna skall med lätthet kunna lä-
sas. Vad namnteckningen beträf-
far, så vore det kanske enklast, om
varje läkare hade en stämpel med
vanlig tryckstil för sitt namn att
placera invid den individuella
namnteckningen.

Många läkare ha redan nu ordnat på
detta sätt, men det vore önskvärt, att det
bleve allmänt bruk i avseende på intyg
för sjukkassor och liknande förvaltning-

ar. Mycken onödig omgång i tolkning av
intygen skulle därigenom kunna borteli-
mineras och möjliggöra att de stora sjuk-
kassorna med mindre besvär och med
mindre tidsutdräkt än hittills kunde, då
så är behövligt, sätta sig i förbindelse
med läkarne i de fall, då det är nödvän-
digt att för bedömande av ett sjukdoms-
falls rätt till gottgörelse från sjukkassans
sida inhämta närmare upplysningar än
dem som givas i ett vanligt intyg. 

I den kliniska undervisningen borde
det påpekas för de blivande läkarna hur
viktigt det är att deras stil i alla intyg
skall vara lättläslig och deras namnteck-
ningar fullt tydliga. Detsamma gäller
nog också receptskrivningen, beträffan-
de vilken det icke är obekant, att apote-
karna också ha berättigade önskemål i
det syfte, som här angivits.« •
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»Man förstår att läkarna ofta äro
mycket jäktade i sitt arbete samt
att den snabbhet, med vilken in-
tyg utskrivas, medför att stilen
ibland blir något vårdslös. Litet
var göra vi oss nog skyldiga till
förbiseende i detta avseende.«

Läkartidningen för 70 år sedan:

Läkares handstil
kärt debattämne under årens lopp

Läkares handstil har varit ett återkommande
ämne i Läkartidningen. Namnteckningarna på
receptblanketterna ovan skickades in av
receptarien Lisbeth Bauer och publicerades i nr
10/1990. Är det svårt att få tag på namnstämpel?
undrade Bauer.

”I en sjukkassa har administ-
rationen att föra en från oli-
ka synpunkter viktig statistik
med ledning av sjukdoms-
diagnoserna. Man kan ju
förstå vilken onödig tidsspil-
lan det skall vara att sitta
och grubbla över hur man
skall få någon klarhet be-
träffande innebörden av de
krumelurer, som skola be-
teckna sjukdomsdiagnoser.


