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Rätt och lätt 
Textkommunikationen i Neuros kanaler ska vara välskriven, korrekt och lätt att ta till sig. 
 
Med Neuros kanaler menas all skriven text som delas via till exempel tidning, hemsida, 
sociala medier, mejl och liknande. 
 
Om inget annat anges i detta dokument, följer vi Språkrådets och TT-språkets 
rekommendationer. 
 
Läs mer här: 
 

• Språkrådet: isof.se/om-oss/kontakt/sprakradet.html 
• TT-språket: https://tt.se/tt-spraket/skriv/ 

Neuro eller Neuroförbundet 
Genomgående, i de allra flesta fall, används Neuro, särskilt vid kommunikation via mejl, 
brev eller webb. Neuroförbundet används vid mer formella tillfällen, vid avtal, öppnande av 
bankkonto och liknande. 

Namn och förkortningar för diagnoser 
Förkortningar som uttalas bokstav för bokstav skrivs med versaler (stora bokstäver).  

Exempel: multipel skleros, MS | cerebral pares, CP | amyotrofisk lateralskleros, ALS 

Förkortningar som uttalas som ett ord, skrivs med gemener (små bokstäver). 

 Exempel: Cadasil, melas, merrf 

Det kan också vara bra att ”etablera eller förklara” förkortningen i början av texten. Det kan 
göras på olika sätt.  

Till exempel: ”Cadasil (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopati med Subkortikala Infarkter 
och Leukoencefalopati)”, ”MS, multipel skleros” eller ”cerebral pares, CP.” 

Symtom utan p 
Båda stavningarna (symtom och symptom) anses korrekta, men för att få en enhetlighet 
rekommenderar vi symtom utan p. 

https://isof.se/om-oss/kontakt/sprakradet.html
https://isof.se/om-oss/kontakt/sprakradet.html
https://tt.se/tt-spraket/skriv/
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Stava på svenska 
Vi skriver försvenskade uttryck med svensk stavning. Till exempel: mejl, webbsida, sajt 

Rubriker: Skrivs med versal i början - inte hela 
rubriker med VERSALER 
 

Använd/använd inte: 
Använd inte &-tecken eller %-tecken – skriv ut i stället: Och, procent 

Var sparsam med utropstecken! 

Undvik förkortningar.  

Undvik semikolon ; 

Istället för:    Skriv: 

Bl a    bland annat 

etc    etcetera 

m m    med mera 

t ex    till exempel 

feb    februari  
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