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Sjukvårdens språk - en konferens 

Språkvårdsgruppen anordnade den 10 oktober 1984 en konfe-
rens med temat Sjukvårdens språk. Till denna konferens, som 
hölls i Statsrådsberedningens rotunda på Rosenbad i Stock-
holm, hade inbjudits representanter för läkarvetenskapen, 
sjukvårdsutbildningen, sjukvårdsadministrationen och mass-
medierna samt för de olika språkvårdsorganen. Detta var 
Språkvårdsgruppens sjunde konferens. De sex tidigare har 
behandlat myndigheternas språk, massmediernas språk, 
språkvården och skolan, reklamspråk, författningsspråk samt 
bokförlagen och språket (se Språkvård 3/1978, 1/1979, 1/1980, 
1/1981, 4/1981 och 1/1983). 

Språkvårdsgruppen består av två representanter för vardera 
Svenska språknämnden, Svenska Akademien, Tekniska no-
menklaturcentralen, StS - Standardiseringskommissionen i 
Sverige och Samarbetsorganet för språkvårdare inom offent-
lig förvaltning (Samspråk). Gruppens ordförande är professor 
Sture Allén. 

Språkvårdsgruppen har till syfte att verka för vidareutveck-
ung av samarbetet mellan organ med språkvårdande uppgif-
ter. Genom arbetet i gruppen kan många rekommendationer 
får en vid allmänspråklig och fackspråklig förankring. 

Föredragen och diskussionerna vid konferensen om sjukvår-
dens språk kom att gälla två delområden, nämligen det medi-
cinska språket inom den medicinska världen och de språkliga 
förbindelserna mellan den medicinska världen och omvärl-
den. Inom det förstnämnda delområdet hölls föredrag av bl.a. 
överläkaren vid Helsingborgs lasarett, docent Bengt Lundh, 
professorn i socialmedicin vid Uppsala universitet, föredragan-
den i klassifikationsfrågor i Socialstyrelsen, Björn Smedby, 
redaktör Leif-Rune Strandell, Läkartidningen, och psykia-
tern, docent Nils Uddenberg, Karolinska institutet. Inom det 
andra delområdet hölls inledande föredrag av bl.a. Lars Erik 
Böttiger, tidigare professor i medicin vid Karolinska institu-
tet, numera medicinchef vid Kabi Vitrum AB, docent Claes 
Wirsén, Sveriges Television, Ove Jätfors, Försäkringskasse-
förbundet, och fil.dr Ulla Clausén, Svenska språknämnden. 
Dessa föredrag återges här, bearbetade av författarna före 
publiceringen. 



Bengt 	 Att arbeta med en medicinsk 
Lundh 

ordbok 

Med stor tveksamhet tog jag med kort 
varsel på mig att ersätta Bengt 1. Lind-
skog, som på den här punkten skulle ha 
berättat om sin och Bengt Zetterbergs nu 
nästan klassiska bok, Medicinsk termino-
logi - Lexikon. Tveksamheten gällde inte 
bara tidsbrist och framför allt kompetens 
utan också det förhållandet att den bok 
som jag representerar, Bonniers Medicins-
ka Ordbok (BMO), är annorlunda än 
Lindskog-Zetterbergs bok, inte bara i om-
fång - BMO har färre ord utan också i 
målsättning. 

Lindskog-Zetterberg riktar sig framför allt 
till alla oss som arbetar i sjukvården, dvs. 
den skall täcka behoven för det som i in-
troduktionsbrevet till dagens konferens 
kallas "språket inom den medicinska värl-
den". BMO är däremot i första hand tänkt 
som en hjälp för allmänheten och vill 
underlätta "de språkliga förbindelserna 
mellan den medicinska världen och om-
världen". 

Utgångspunkter 
Initiativet till ordboken kom från förlaget 
Bonnier Fakta AB. Där hade man upp-
muntrats av framgången med Bonniers 
Svenska Ordbok som kom ut 1980. Förfat-
tare var Sten Malmström och Iréne Györ-
ki och Iréne Györkis sakkunskap och erfa-
renheter fick bilda grund också för den 
medicinska ordboken. Själv är jag invär-
tesmedicinare med erfarenhet såväl av un-
dervisning på olika nivåer som av läroböc-
ker (laboratoriediagnostik och blodsjuk-
domar) och av läkemedelsinformation 
både lokalt och på riksplanet. Slutligen 
har jag i snart 15 år tjänstgjort som lektör 
åt Bibliotekstjänst. 

En gemensam utgångspunkt var den nya 
Hälso- och sjukvårdslagen som understry- 

ker patientens rätt att få all tänkbar infor-
mation om sin sjukdom. Detta är svårt 
utan användbara hjälpmedel. 

Målsättning, utförande och 
omfång 
BMO vänder sig till allmänheten med av-
sikt att ge en bred, detaljrik och framför 
allt aktuell redovisning av sjukvårdens och 
den medicinska vetenskapens ordförråd. 
Vi har strävat efter att täcka det vi kallar 
sjukvård och medicin i vid bemärkelse. 

Omfånget beräknades ursprungligen till 16 
ark, dvs. 256 sidor och ca 7500 uppslags-
ord. Under arbetet växte materialet och 
var som mest uppe i 15-16 000 ord. Detta 
skulle ha gjort boken för stor och framför 
allt för dyr och resultatet blev en kompro-
miss med ca 12000 uppslagsord på 304 
sidor och mindre tryckstil än vad som ur-
sprungligen avsetts. Texten är fördelad på 
två spalter. Marginalen nyttjas för hänvis-
ningar i samband med variationer i stav-
ningen, för notiser om prefix och suffix, 
för vissa personnotiser, tabeller m. m. Där 
finns också omkring 350 teckningar, gjor-
da för BMO av Marie-Louise Hedin. 

Arbetet med manuskriptet pågick under 
drygt två år med start i februari 1981. De 
sista ändringarna i korrekturet gjordes i 
slutet av maj 1983. 

Urval 
Urvalet av ord baserades på aktuella läro-
böcker i sjukvårdssektorn, på de senaste 
årgångarna av Läkartidningen och de s.k. 
riksstämmereferaten, och med uppsikt 
också över de större dagstidningarnas me-
dicinska artiklar. På basen av den här ge-
nomgången gjorde jag upp ordlistor, bok-
stav för bokstav, varefter Iréne Györki 
skrev ut kort, ett kort för varje helt upp- 



slagsord. Iréne Györki skrev också de ar-
tiklar/ordförklaringar, som hon hade ma-
terial till, varefter jag granskade och kom-
pletterade dessa - ofta på ett genomgri-
pande sätt - samtidigt som jag skrev resten 
av artiklarna. En ny granskning följde - av 
Iréne Györki och förlagsredaktör Uno Da-
lén - och materialet gick åtskilliga gånger 
fram och tillbaka mellan de medverkande 
innan det fick sin slutliga form. 

Självklart kan man inte göra ett sådant här 
arbete utan att se på och jämföra med 
urvalet i de ordböcker som redan finns, 
t.ex. Lindskog-Zetterberg, Bra Böckers 
LäkarLexikon, den engelska Butterworth 
och den klassiska amerikanska Dorland's 
Medical Dictionary. 

Även om vi låtit en del professionella 
medhjälpare, t.ex. en tandläkare, en psy-
kiater, en medicinsk kemist, en bakterio-
log m.fl., gå igenom texten när allt väl 
skrivits ner, så är det i huvudsak min me-
dicinska ordskatt som kommit med eller, 
rättare sagt, urvalet baseras på mina vär-
deringar av det framtagna materialet. Det-
ta torde betyda dels att invärtes medicin, 
laboratoriediagnostik och läkemedel fått 
en relativt sett bättre täckning, dels att 
urvalet framför allt avspeglar de ord som 
används i södra Sverige. Vidare försökte 
jag lägga tonvikt på den egentliga medi-
cinska terminologin, dvs, på ord som an-
vänds inom sjukvården och hålla tillbaka 
sådana termer som vi har konstruerat för 
att förtydliga oss, t.ex. "slitna leder", 
"vatten i knäna", "tjockt blod". 

Huvudord 
Utrymmet är ett av de största problemen 
när man skriver en ordbok; saker och ting 
kan förklaras bara under ett huvudord. 
Det innebär att om en sjukdom har flera 
synonyma benämningar så måste en av 
benämningarna göras till huvudord. Krite-
rierna för ett huvudord var i första hand 
att det skulle vara en korrekt term, t.ex. 
polio i st.f. barnförlamning. Vidare skulle 

termen vara minst lika vanlig som övriga 
synonymer; karies fick bli huvudord fram-
för tandröta. 1 tveksamma fall föredrog vi 
den "mest svenska" formen. 

Trots dessa riktlinjer var det ofta svårt att 
definiera huvudordet; riktigt konsekventa 
kunde vi inte vara. Min uppfattning var att 
man mera skulle gå in för utländska be-
nämningar men i försvenskade former, att 
t.ex. mononukleos skulle vara huvudord 
framför körtelfeber och bronkit framför 
luftrörskatarr, men överens på den punk-
ten var vi inte alltid. 

Naturligtvis är inte bara huvudorden med 
som uppslagsord; vi hänvisar från alla så-
dana sidoformer som vi menar att man 
kan slå upp på. Dessa sidoformer utgörs 
ofta av utländska - framför allt latinska, 
grekiska eller engelska - stavningsvarian-
ter. Exempel är c- eller ch- i stället för k, 
th- i stället för t- osv. Antalet sådana sido-
former är enormt stort och för att spara 
plats har vi använt allmänna hänvisningar i 
marginalen. Låt oss ta ett exempel. En 
patient är sjukskriven med diagnosen 
"conjunctivitis" på sjukintyget och vill ta 
reda på vad detta betyder. Ordet 
"conjunctivitis" finns inte i sig i BMO 
utan man får en hänvisning i marginalen. 
"Ord på con- se kon-". När man går vida-
re till "kon-" så finner man där "konjunk-
tivit, conjunctivitis, *bindehinneinflamma  

tion" där asterisken anger att ordförkla-
ringen finns under den mest svenska for-
men. Dubbelhänvisningen betingas av att 
ordet "conjunctivitis" exemplifierar prin-
ciperna såväl för valet av huvudord som 
för den försvenskade stavningen. 

Hänvisningar, framför allt dubbla sådana, 
kan te sig omständliga men är nödvändiga 
ur utrymmessynpunkt. Härvidlag skiljer 
sig BMO inte från andra ordböcker; alla 
ordböcker kräver en viss teknik för att ge 
maximalt utbyte. 
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Speciella problem 
Stavningen har, som antytts, gjorts så 
svensk som möjligt och vi har som huvud-
ord t.ex. bronkit med "k" och inte "ch", 
koht och karies med "k" och inte "c" och 
tyreoidit utan "h". Helt konsekventa kun-
de vi dock inte vara; det är för sent att 
stava cancer med "k", rimligen också för 
sent att introducera angina pectoris med 
"k". 

Många menar att läkemedel ej kan få en 
framträdande roll i en ordbok, texten blir 

tycks vara det som allmänheten i första 
hand önskar information om. Läkeme-
delsmarknaden är därtill trots allt ganska 
statisk. Det finns ca 800 aktiva substanser 
registrerade i Sverige och det tillkommer 
bara 15-20 nya substanser varje år. Anta-
let nya beredningsformer och synonyma 
preparat är givetvis större, vi har totalt ca 
2 500 specialiteter inregistrerade och den 
årliga omsättningen är 100-150 preparat. 
Mot den bakgrunden satsade vi också på 
läkemedel och man kan i BMO slå upp på 
både varumärken och substansnamn. 

snabbt föråldrad. Själv kan jag ej accepte- 	Unikt är att BMO också anger hur varu- 
ra den uppfattningen. Framgångarna med 	märkena skall uttalas; detta är något som 
bl.a. Patient-FASS visar att läkemedel 	saknas till och med i FASS. 

Björn 	 Språket i 
Smedby 

sjukdomsklassifikationen 

En internationell sjukdomsklassifikation 
har funnits i snart 100 år. Från 1946 är det 
Världshälsoorganisationen (WHO) som 
har ansvar för klassifikationen och de revi-
sioner som sker i stort sett vart tionde år. 
Klassifikationen heter International Clas-
sification of Diseases (lCD) och den se-
naste, nionde revisionen kallas följakt-
ligen lCD 9. 

Socialstyrelsen har ansvar för den svenska 
sjukdomsklassifikationen som helt bygger 
på lCD. Den senaste svenska versionen 
utkom 1968 och är baserad på lCD 8. För 
närvarande pågår i Socialstyrelsen arbetet 
på att revidera denna klassifikation. Jag 
skall redogöra för några av de erfarenhe-
ter vi har av översynsarbetet, som också 
innebär en språklig revision. 

Klassifikationens syfte 
En sjukdomskiassifikation är en viktig för-
utsättning för all medicinsk informations- 

behandling. 1 första hand är den ett system 
för att på ett meningsfullt sätt gruppera 
sjukdomar och dödsorsaker för översikthi-
ga statistiska sammanställningar. Efter 
hand har den kommit att användas även 
för andra syften, t.ex. som sökregister i 
sjukhusens journalarkiv. 

1 Sverige har sjukdomsklassifikationen en 
mycket bred användning. Den är grunden 
för registrering av dödsorsaker hos Statis-
tiska centralbyrån och för patientstatistik 
från sjukhus och vårdcentraler. Den an-
vänds för statistik över arbetsskador och 
inom sjukförsäkringen, för registrering av 
sjukdomar inom företagshälsovården och 
försvaret och den utnyttjas i en rad olika 
forskningsregister. Klassifikationen fyller 
också en viktig uppgift för kommunikation 
och informationsutbyte, eftersom syste-
met är internationellt. 

Det är alltså inte bara läkare som dagligen 
möter sjukdomsklassifikationen i sitt arbe- 



te utan också läkarsekreterare och annan 
personal inom hälso- och sjukvården och 
angränsande områden. Denna breda an-
vändning innebär att klassifikationens 
språk och terminologi blir av betydelse för 
det medicinska språket, även om den inte 
primärt är avsedd att vara en nomenklatur 
- dvs, en förteckning över riktiga eller 
rekommenderade beteckningar - utan ett 
arbetsredskap för statistiska sammanställ-
ningar. 

1 sina föreskrifter från år 1982 för hälso-
och sjukvårdspersonalen om det medicins-
ka språket i bl.a. journaler, intyg och 
dödsbevis framhöll Socialstyrelsen att lä-
kare och annan sjukvårdspersonal skall 
sträva efter ett klart och enkelt språk i 
kontakten med patienter och deras anhöri-
ga. Det är dock ofrånkomligt att journa-
ler, intyg och dödsbevis måste innehålla 
vissa ord och beteckningar som är främ-
mande eller svårförståeliga för lek-
mannen. Journalen är i första hand ett 
arbetsdokument för sjukvården. Kraven 
på exakthet och entydighet måste här ges 
företräde. Ändå bör sjukvårdspersonalen i 
journalen sträva efter att använda svenska 
namn och beteckningar där dessa är väl-
kända och entydiga. Socialstyrelsen lova-
de också i det nämnda språkcirkuläret att 
införa svenska sjukdomsbeteckningar vid 
sidan av de latinska diagnoserna i större 
utsträckning än hittills i kommande uppla-
ga av styrelsens klassifikation av sjuk-
domar. Det är det arbetet som nu pågår. 

Principer för översynen 
Några grundläggande principer gäller för 
översynen. För det första skall den nya 
svenska klassifikationen baseras på och i 
allt väsentligt överensstämma med lCD 9. 
Detta grunddokument föreligger på eng-
elska. För det andra skall klassifikationen 
vara en basklassifikation som är mindre 
detaljerad än den nu gällande svenska ver-
sionen som är utbyggd till femsiffriga kod-
nummer. De fyrställiga koderna i den nya 

basklassifikationen skall bestå av tre siff-
ror och en bokstav. (De alfanumeriska ko-
derna har bl.a. betydelse för att man en-
kelt skall kunna skilja koder från olika 
klassifikationsupplagor och sålunda undvi-
ka förväxlingar.) Slutligen skall en språk-
lig revision företas med en strävan att för-
svenska klassifikationen. 

Sjukdomsklassifikationen består av 17 ka-
pitel. Flertalet av dessa är orienterade ef-
ter organsystem, t.ex. cirkulationsorga-
nens sjukdomar, andningsorganens sjuk-
domar, matsmältningsorganens sjuk-
domar. Vissa kapitel är uppbyggda efter 
en annan princip och omfattar sjukdomar 
i flera olika organsystem, t.ex. infektions-
sjukdomar, tumörer, medfödda missbild-
ningar och skador genom yttre våld. Psy-
kiska sjukdomar och sjukdomar under 
nyföddhetstiden är exempel på andra 
avgränsningsprinciper. 

Inom kapitlen ordnas besläktade sjuk-
domar i sektioner. Enskilda sjukdomar el-
ler ibland sjukdomsgrupper får tresiffriga 
koder. Dessa uppdelas i sin tur med hjälp 
av decimaler (som alltså kommer att ersät-
tas av bokstäver i den nya svenska klassifi-
kationen) i mer detaljerade kategorier så-
som olika manifestationstyper av en viss 
sjukdom, olika lokalisationer etc. 

Klassifikationens språk 
1 de tidigare upplagorna har latinet varit 
helt dominerande, även om svenska sjuk-
domsbeteckningar också förekommit. Ta-
bell 1 (s. 8) ger ett exempel från den nu 
gällande klassifikationen som tydligt visar 
latinets dominans. Svenska återfinns bara 
på tresiffernivån under det att alla övriga 
diagnoser bara anges på latin. 

Till skillnad från tidigare skall i den nya 
klassifikationen de svenska beteckningar-
na anges först och de latinska därefter. 
Svenska och latinska beteckningar skall 
finnas för alla kapitel och sektioner samt 
på tresiffernivå. På fyrapositionsnivån - 
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Tabell 1. Exempel från nuvarande sjuk-
domsklassifikation 

Infectio ren is 
Njurinfektion 

590,00 Pyelonephritis chronica 
590,01 Pyonephrosis chronica 
590,02 Hydropyonephrosis chronica 
590,10 Pyelonephritis 
590,11 Pyelitis 
590,12 Pyelocystitis 
590,13 Hydropyonephrosis 
590,14 Pyonephrosis 
590,20 Abscessus renalis et perirenalis 
590,98 Alia definita 
590,99 NUD (= non ultra descriptus) 

den mest detaljerade - försöker vi använ-
da ett naturligt medicinskt fackspråk. Det 
innebär att vi använder termer som före-
kommer i det dagliga medicinska språket 
inom sjukvården. Det kan vara latinska 
diagnoser eller rent svenska beteckningar 
men det är oftast försvenskade former av 
latinska och grekiska sjukdomsbeteck-
ningar. Ibland förekommer här engelska 
uttryck, ibland eponymer och akronymer 
(t.ex. AIDS). 

En fråga som uppkommer i arbetet med att 
försvenska sjukdomsklassifikationen är 
naturligtvis: Vad är en svensk term? 

1 den tionde upplagan av Svenska Akade-
miens ordlista från 1973 finns ett stort an-
tal medicinska facktermer upptagna i för-
svenskad form och med försvenskad stav-
ning. Där hittar man t.ex. sjukdomsbe-
teckningar som abscess, anemi, angina, 
appendicit, arytmi, ataxi, atrofi, bronkit, 
bronkialastma, diabetes, distorsion, ek-
lampsi, emboli, emfysem, encefalit, frak-
tur, gastrit, glaukom, hjärnödem, hjärtin-
farkt, hjärtinsufficiens, laryngit, leukemi, 
lues, lumbago, meningit, nefrit, polio. 
Man kan också hitta adjektiv som amyotro-
fisk, benign, cerebrospinal, extrauterin, in-
travenös, malign, perkutan, perniciös. 

Några av dessa i princip svenska fackter-
mer är väl på väg att införlivas med all-
mänspråket men många låter säkert i de 
flestas öron främmande. Därför kommer 
även sådana facktermer att översättas eller 
förklaras när de förekommer på tresiffer-
nivå, t.ex. 

045 Polio (barnförlamning) 
Poliomyelitis acuta 

250 Diabetes (sockersjuka) 
Diabetes mellitus 

320 Bakteriell meningit 
(hjärnhinneinflammation) 

Meningitis bacterialis 

540 Akut appendicit 
(blindtarmsinflammation) 

Appendicitis acuta 

1 andra fall är det svårt att finna en kor-
rekt svensk term och då väljer vi även på 
tresiffernivå den försvenskade medicinska 
facktermen och förklarar den inom paren-
tes, t.ex. 

580 Akut glomerulonefrit (njurnystanaf-
fektion) 
Glomerulonephritis acuta 

581 Nefrotiskt syndrom (symtomkonstel-
lation orsakad av läckage i njurnys-
tanet) 
Syndroma nephrotica 

Det medicinska fackspråk som används på 
fyrapositionsnivån är oftast utan översätt-
ningar eller förklaringar. Svenska ordböj-
ningar och försvenskad stavning används i 
stor utsträckning. Ett exempel återges i 
Tabell 2 (s. 9). 

Arbetets uppläggning 
Vår strävan är alltså att få en klassifikation 
som innehåller goda svenska beteckningar 
på tresiffernivå och som på fyrapositions-
nivån använder ett naturligt, försvenskat 
medicinskt fackspråk. För att nå fram till 
detta har vi haft överläggningar med en 



Tabell 2. Exempel från förslaget till ny 
svensk klassifikation 

590 Njurinfektion 

Infectio renis 

590A Kronisk pyelonefrit och 
kronisk pyonefros 

590B Akut pyelonefrit och 
akut pyonefros 

590C Renal och perirenal abscess 
590D Pyelo-ureteritis cystica 

Infektion i njurbäcken och ur-
inledare 

590W Pyelonefrit eller pyonefros 
ej specificerad som akut eller 

kronisk 
Pyelonefrit UNS (= utan när-
mare specifikation) 

Utesluter: tuberkulös pyelit och 
pyelonefrit (016A) 
pyelonefrit kombinerad med 
stenbildning (592X) 

590X Njurinfektion, ospecificerad 

rad medicinska specialister inom olika om-
råden. Samordnare för det arbetet är pro-
fessor Ragnar Berfenstam som anlitas som 
konsult i klassifikationsarbetet. Fil.dr Ulla 
Clausén från Svenska språknämnden med-
verkar i arbetet på att försvenska klassifi-
kationen och svarar också för att se över 
de latinska termerna. 

Före sommaren 1985 kommer förslaget till 
ny svenska klassifikation att sändas på re-
miss till de medicinska specialistsektioner-
na inom Svenska Läkaresällskapet. Här 
gäller det naturligtvis i första hand en 
granskning av klassifikationens sakinne-
håll men vi hoppas då också få ytterligare 
synpunkter på språket i klassifikationen. 
Den slutliga versionen färdigställs av en 
arbetsgrupp inom Socialstyrelsen. Den 
kommer inte att föreligga förrän under 
1986 och kommer att tas i bruk först 
from. 1987. 

Språket och förståelsen 
En reflexion som detta arbete ger anled-
ning till är att det inte alltid är språket som 
är avgörande för lekmannens förståelse av 
medicinska sammanhang. Oavsett om 
man talar om epifysen eller om tallkott-
körteln torde många känna sig osäkra om 
dess läge och funktion. Det är inte heller 
säkert att det helsvenska utomkveds-
havandeskap är så mycket lättare att för-
stå än extrauterin graviditet. 

Det är intressant att notera att det just 
inom obstetriken finns en stor uppsättning 
rent svenska beteckningar. Det torde bero 
på att barnmorskorna i sitt yrke tidigare 
utvecklade ett eget svenskt fackspråk. 
Många av dessa termer känns dock föråld-
rade nu. Det finns också inom andra områ-
den svenska termer som är inaktuella eller 
så belastade att de knappast kan använ-
das, t.ex. dröppel, fallandesot och lungsot. 
Även termer som barnförlamning, slagan-
fall och sockersjuka ifrågasätts. 

Andra publikationer 
Sjukdomsklassifikationen har också ett 
omfattande alfabetiskt register. För detta 
måste andra regler gälla. Där skall i prin-
cip alla använda termer kunna återfinnas, 
både goda och dåliga, både latinska och 
svenska. Stavningsfrågorna vållar speciella 
problem i det alfabetiska registret. 

Det bör slutligen nämnas att socialstyrel-
sen också ger ut andra klassifikationer, 
t.ex. av operationer, av radiologiska åtgär-
der (röntgenundersökningar m.m.) samt 
en förteckning över diagnoskoder i öppen 
vård. 1 dessa klassifikationer har redan 
tidigare de rent latinska formerna i stor 
utsträckning fått vika för försvenskade be-
teckningar som bättre överensstämmer 
med det aktuella, talade och skrivna medi-
cinska fackspråket. Det pågående arbetet 
med sjukdomsklassifikationen kan väntas 
få ett större inflytande på sjukvårdens 
språk och kan sannolikt bidra till ett när-
mande mellan fackspråk och allmänspråk. 
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Leif-Rune 	Läkartidningen - forum för 
Strandell 

obegripligheter? 

Läkartidningen är en veckotidning med in-
formation till Sveriges läkare. Där skall de 
kunna hitta nyheter från sitt fackförbund, 
men där skall de också kunna läsa artiklar 
som ökar deras yrkeskunskap. Tvärtemot 
vad många tror görs tidningen inte av lä-
kare, utan av journalister. De flesta re-
daktörerna har vanlig journalisthakgrund 
med erfarenhet från dagspress. 

Den medicinska/vetenskapliga bedöm-
ningen görs dock av läkare/forskare, fem 
extraknäckande läkare som dessutom har 
ca 140 specialister som hjälper dem med 
synpunkter. Huvuddelen av artiklarna i 
tidningen är nämligen skrivna av läkare; 
redaktionens främsta uppgift är att få dem 
i presentabelt skick. 

Är det då inte svårt för en "lekman" att 
redigera facktext för en fackpublik? Nej, 
inte hantverksmässigt. Svårigheten ligger i 
att fackmannen i gemen uppenbarligen 
inte funderar över för vem han skriver, 
vilket de flesta journalister gör. Läkaren 
som skriver för Läkartidningen borde ju 
veta vilka läsarna är. Men tyvärr tycks de 
flesta inte fundera över om de ord de an-
vänder, det de vill berätta, är glasklart för 
alla dem som skall läsa artiklarna. 

Tidningen publicerar författaranvisningar. 
1 dem finns ett citat från en artikel i tid-
ningen: "Att tala begripligt till yrkesbrö-
der". Där skriver professor Hans Forss-
man bI.a.: 

. förutsätter att auditoriet består av 
idel högt specialiserade medlemmar av 
den egna disciplinen. Man använder den 
egna klinikens interna, lokala jargong 
med för auditoriet i stort obegripliga 
förkortningar och okända specialtermer 

Man har varit 1 USA och lagt sig till 
med ett delvis nytt språk • . . Föredrag  

kan vara aldrig så högtstående ur veten-
skaplig synpunkt - om de går auditoriet 
förbi på grund av kryptiska uttryckssätt 
är de likväl av lågt värde." 

Redaktionen ansåg att citatet sammanfat-
tade avsikten med författaranvisningarna. 
Det väsentligaste med en artikel är ju inte 
att den är skriven med dubbelt radav-
stånd, utan att det språk skribenten an-
vänder är så entydigt och förståeligt som 
möjligt. 

Redaktionen får ägna oproportionerligt 
mycket tid åt sådant som egentligen borde 
vara klart från början: att fundera över om 
termer är entydiga för läsarna, om för-
kortningar är vedertagna, om engelska ord 
bara finns på engelska eller om det fak-
tiskt finns fullt godtagbara svenska. Vi 
skulle hellre vilja lägga ner tiden på att 
göra själva texten så bra som möjligt, men 
följden blir att språkbruket i stort, sättet 
att skriva, stilen, ägnar vi oss minst åt. 

Förutom terminologi och liknande är det 
illustrationer, tabeller, rubriker och in-
gresser vi speciellt ägnar vår omtanke. 1 
informationssamhället med dess mängd av 
ständigt nya meddelanden är det särskilt 
viktigt att också facktidningens läsare 
snabbt får reda på vad artikeln handlar 
om: rubriker och ingresser (eller abstracts 
som det också heter på svenska) skall kor-
rekt och enkelt ge så mycket information 
som möjligt. Detta blir desto viktigare 
som litteratursökning allt oftare sker med 
datorers hjälp där man bara får fram ru-
briker. 

Vi slipper kvällspressens sensationsord för 
att locka läsare, men vi vill att rubriken 
skall visa om artikeln presenterar en ny 
studie med nya rön, en översikt med redan 
kända kunskaper, en kongressrapport, an- 
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visningar från socialstyrelsen eller vad det 
kan vara. Tidningen vänder sig till alla 
läkare, inte så att specialisterna skall skri-
va för specialister utan för alla de övriga 
läkarna. Läsaren skall få överblick över 
hela det medicinska fältet. 

Eftersom utvecklingen också inom medici-
nen, både forskning och praktiskt arbete, 
går snabbt förändras terminologi och kun-
skaper. Allteftersom en specialisering sker 
blir det allt viktigare att språkbruk och 
terminologi blir så entydiga som möjligt. 
Tyvärr får vi många artiklar med jargong, 
lokalt språkbruk, halvt slangartade för-
kortningar. En referent som bedömt en 
artikel skrev i sitt utlåtande: "Tidningen 
bör ta ställning till slarvigt medicinspråk, 
tyvärr alltför vanligt. Jag tänker på cystiter 
och pyelonefriter, både när det gäller 
många sjuka med cystit eller upprepade 
cystitepisoder hos en och samma individ." 

Nya termer är sällan under av klarhet. Vi 
publicerade en liten artikel om "Långa 
liksom korta termer med strålglans kan 
vara förrädiska". Den behandlade bl.a. 
olika former av datortomografi. En läsare 
hade undrat om det skulle heta transmis-
sionsdatortomografi eller emissionsdator-
tomografi. Svaret blev att det skulle heta 
bådadera - det är två olika saker. 

Förkortningarna gör det inte lättare: da-
tortomografi förkortas ofta CT, efter eng-
elskans computered tomography, en för-
kortning som i en artikel knappast fyller 
någon funktion. Dessutom är faran att 
man förkortar emissionsdatortomografi 
till ECT, en förkortning som för psyki-
atern utläses elektrokonvulsiv terapi. 

Förkortningar gillar vi inte. Vi rensar bort 
alla utom de vanligaste, sådana som t.ex, 
s.k., dvs. Av medicinska förkortningar ac-
cepterar vi ett fåtal av typ laboratorievär-
den, hormoner, enzymer. Men förkort-
ningar som uppfunnits för att det är snab-
bare och lättare att skriva fyra bokstäver i 
stället för fyra långa ord skall vi bara i 

undantagsfall ta in i tidningen. Med lite 
förtänksamhet när man skriver slipper 
man upprepningar och kan skriva ut alla 
orden de få gånger det behövs. Och alltid 
skall förkortningar förklaras första gång-
en. 

Förkortningarna kan vi klara, det finns 
ordböcker och frågor till författaren. De 
nyuppfunna orden, engelska termer mer 
eller mindre lyckat försvenskade eller an-
vända i originalskick, är svårare. Ett ex-
empel på ett frekvent engelskt ord är 
clearance ("rening", en undersökning som 
ger mått på den mängd blodplasma som 
per tidsenhet helt befrias från en viss sub-
stans). Många har frågat efter och försökt 
hitta en svensk term. Ett annat exempel är 
compliance, men där har vi börjat använ-
da följsamhet, t.ex. i ordinationsföljsam-
het, en patients efterlevande av givna fö-
reskrifter, t.ex. medicinering. 

Vi frågar ofta författarna om de inte har 
lämplig svensk term. Enklast är förstås att 
bara svara nej, men en del språkligt roade 
kommer ibland med goda förslag. Har fle-
ra skribenter använt samma engelska term 
kan vi få olika försvenskningsförslag. 
Inom områden i snabb utveckling kommer 
man med försvenskningar av engelska ter-
mer eller förslag på svenska termer från 
olika håll. NMR, nuclear magnetic reso-
nance, kärnspinnresonans, är en accepte-
rad engelsk och svensk term som genom 
metodens användning inom medicinen nu 
nått läkarkåren. Man har då upptäckt att 
patienterna skrämdes av "nuclear" och as-
socierade till kärnkraft och strålning. Där-
för har man i stället börjat använda MR 
eller MRI, magnetic resonance imaging, 
avbildande magnetisk resonans, inom me-
dicinen, vilket får till följd att vi får två 
termer för samma sak, beroende på om 
den eller det som undersöks kan vara oro-
ad av orden. 

Till vår hjälp att välja rätt ord har vi Sven-
ska Akademiens ordlista, som innehåller 
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många fler ord med medicinsk anknytning 
än man först tror. Sedan har vi Lindskog—
Zetterberg, Medicinsk terminologi - Lexi-
kon. Vad gäller farmakologiska substanser 
finns FASS, vars redaktion lägger ner en 
hel del möda på att försvenska läkemed-
lens generiska namn. Vi ringer då och då 
till språknämnden och till Tekniska no-
menklaturcentralen. När det gäller appa-
raters beteckningar är läkarna mycket 
osäkra, och förutom TNC finns numera 
också en medicinteknisk basordlista ut-
given av Spri, sjukvårdens planerings- och 
rationaliseringsinstitut. Där anser man att 
det skall heta hjärtstimulator, inte pace-
maker. Vi har inlett en försiktig försvensk-
ningskampanj. 

Dessutom finns, när det gäller ord med 
engelsk anknytning, de stora anglosaxiska 
medicinska ordböckerna som åtminstone 
kan vägleda oss till vad författaren försö-
ker tala om. 

Ett annat utlåtande om en artikel: "Tyvärr 
är artikeln svårläst för den som inte är helt 
inne i motsvarande projekt. Vid en språk-
lig bearbetning bör fackliga slanguttryck 
och anglicismer rensas ut. Det är inte sä-
kert att alla läsare vet vad alikvotisera och 
modulära boxar är för något." 

Till sist problemet med stilen. Den är inte 
alltid så lustig, möjligen oavsiktligt lustig. 
Vi försöker förbättra den, försöker i alla 
fall se till att språket är grammatikaliskt 
korrekt. Men en korrekt text kan vara 
alldeles livlös. Våra skribenter är ju i för-
sta hand inte ute för att skriva njutbar 
skönlitteratur utan de har något att berät-
ta, fakta eller åsikter de vill förmedla. 

Men också fakta och åsikter når lättare 
fram om språket åtminstone inte är till 
hinder, vilket det tyvärr är alltför ofta i 
tidningen. Ett exempel på något som bor-
de redigerats men som publicerades i för-
fattarens skick, slutklämmen på en artikel 
om alger som allergener (där förresten ru-
briken också var otydlig, artikeln handla-
de inte om alla slags alger utan om de 
alger som växer i akvarier i hem och på 
daghem och som kan förorena inomhus-
luften): 

"Algrikedomen i inomhusluft - och där-
med mängden eventuellt inhalationsal-
lergen - beror med stor sannolikhet på 
den kinetiska energi som det liggande 
dammet tillförs, t.ex. genom antalet le-
kande barn." 

Nils 	 Språket i sjukvården - ett 
Uddenberg 

försummat instrument 

En mycket viktig del av mötet mellan pa-
tient och läkare är deras samtal. Patienten 
presenterar sina besvär, läkaren i sin tur 
ger patienten en förklaring till dessa och 
föreslår ofta någon form av behandling. 1 
alla dessa sammanhang är det viktigt att 
patienten och läkaren förstår varandra. 

Men hur fungerar då kommunikationen? 
Både som kliniskt verksam läkare (psykia-
ter med speciellt intresse för arbete med 
patienter inom kroppsmedicinska avdel-
ningar) och lärare i medicinsk psykologi 
(psykologiska aspekter på sjukdom och 
sjukvård) har jag haft anledning att fun- 
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dera över detta. Det har då förefallit mig 
som om många av de problem som 
sjukvården brottas med skulle vara för-
knippade med bristfällig kommunikation. 
Det är inte enbart en fråga om att läkaren 
använder ord som patienten inte förstår 
(även om det naturligtvis kan vara på det 
sättet) utan även om mer genomgripande 
hinder för förståelse mellan doktorn och 
patienten. 

För bara ungefär hundra år sedan var de 
upplevelser som patienten berättade om 
läkarens främsta tillgång då han skulle be-
döma patientens sjukdom. Numera är det 
inte så. Diagnosen ställes med hjälp av 
diverse tekniska undersökningar. Detta 
kan medföra en benägenhet att undervär-
dera patientens upplevelser, något som 
skapar stora svårigheter. Patienten tycker 
kanske inte att läkaren tar hans berättelse 
på allvar och känner sig missförstådd och 
misstrodd. Speciellt svårt blir det för de 
människor som inte mår bra, utan att det-
ta motsvaras av några mätbara förändring-
ar. När patientens subjektiva sjukdoms-
upplevelse möter sjukvårdens sjukdoms-
begrepp, som grundar sig på objektiva för-
ändringar, är det lätt hänt att missförstånd 
uppstår. Man pratar inte om samma sak - 
men kanske använder man samma ord. 

Det finns många andra exempel på att 
sjukvården skulle fungera bättre om per-
sonalen var mer medveten om språket och 
dess funktion. Samtalet mellan läkaren 
och patienten blir till exempel av största 
betydelse för hur den senare uppfattar sin 
sjukdom. Ofta är det först när patienten 
klär sina upplevelser i ord, som han eller 
hon gör sig en riktigt tydlig bild av dem. 
Därför blir läkarens sätt att fråga och de 
svar han ger på patientens frågor av störs-
ta betydelse för hur denne uppfattar sin 
sjukdom. Men det finns undersökningar 
som visar att läkaren redan mycket tidigt 
under samtalet bestämt sig för en sannolik 
diagnos. Det är då lätt för honom att fråga 
på ett sätt som leder till att patienten be- 

kräftar denna diagnos. Genom att läkare 
inte alltid är medvetna om hur mycket de 
styr patienterna genom sitt sätt att fråga 
kommer sjukhistorien inte att lämnas och 
bedömas förutsättningslöst. Tvärtom, 
doktorns frågor blir snarare ett sätt för 
honom eller henne att få en förmodan 
bekräftad. 

Blivande läkare får inte mycket träning i 
konsten att tala med sin patient. För bara 
något decennium sedan fick de ingen så-
dan undervisning alls, åtminstone inte i 
systematisk form. De senaste åren har 
emellertid inneburit ett ökande intresse. 
Det handlar både om att lära sig lyssna 
förutsättningslöst och om att lära sig ställa 
frågor som ger patienten möjligheter att 
utveckla sin syn på sin situation. Läkaren 
måste dessutom kunna anpassa sig till pa-
tientens ordval. Särskilt viktigt är natur-
ligtvis språket för de läkare som arbetar 
inom psykiatrisk vård. För dessa läkare är 
samtalet avgörande både när det gäller 
undersökning och behandling. Men man 
får för den skull inte glömma bort hur 
viktigt språket är för diagnostik och vård 
av kroppsliga sjukdomar. 

På de flesta medicinska högskolor i landet 
innehåller utbildningen av läkare någon 
form av undervisning i samtalskonst. Ofta 
använder man sig av en metod som i Sveri-
ge speciellt utvecklats av professor Gerdt 
Wretmark i Linköping. 1 ett rollspel får 
var och en av studenterna intervjua en 
annan student, som spelar patient. Inter-
vjun spelas in på videoband och kan sedan 
spelas upp inför en grupp bestående av 6-
8 studenter (varibland de som deltagit i 
rollspelet) och en handledare i form av en 
psykologiskt kunnig och erfaren läkare el-
ler psykolog. Man uppmärksammar stu-
denternas sätt att ställa frågor, liksom om 
de har varit lyhörda för det som "patien-
ten" önskat förmedla. Den student som 
spelat patient får ofta en mycket påtaglig 
upplevelse av hur viktigt det är att "läka-
ren" är lyhörd. Studenterna får också för- 
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söka analysera varför "läkaren" bedömer 
denna information som ovidkommande el-
ler uppfattar den som psykologiskt påfres-
tande. 

1 Linköping, Uppsala och Malmö har man 
obligatorisk undervisning av detta slag i 
form av en veckas internat. 1 Stockholm, 
där vi har ett mycket stort antal studenter, 
har vi av praktiska och ekonomiska skäl 
inte kunnat genomföra en internatvecka. 
Även hos oss får emellertid studenterna 
obligatorisk undervisning i samtalskonst. 
På vissa ställen användes inte rolispel. De 
blivande läkarna får i stället göra en ljud-
bandsinspelning av ett autentiskt samtal 
med en av de patienter som de skriver in 
på den avdelning där de tjänstgör. Detta 
ljudband spelas sedan upp för en grupp 
studenter under ledning av en handledare, 
som är läkare på kliniken. 

De studerande är i allmänhet mycket posi-
tiva till sådana här möjligheter att träna 
upp sin förmåga att samtala med patien-
ten. Vissa studenter har dock funnit un-
dervisningen känslomässigt påfrestande. 
Det gäller speciellt de som deltagit i inter-
natveckor. 

Uppenbarligen kan man inte förvänta sig 
genomgripande resultat av en kort teore-
tisk utbildning. Att lära sig samtalskonst 
är mycket en fråga om att utveckla sin 
personlighet. Ett problem som de stude-
rande själva ofta framhåller är att under-
visningen kommer tidigt under utbildning-
en och skulle behöva upprepas senare un-
der denna, då de blivande läkarna har fått 

mer erfarenhet av kontakt med patienter. 
1 Stockholm försöker vi i någon mån att 
kompensera för detta genom att ta kon-
takt med de läkare som undervisar studen-
terna och erbjuda dessa läkare en utbild-
ning som påminner om den som studenter-
na får. Tanken är att dessa läkare sedan 
skall kunna understödja studenternas för-
måga att tala med patienterna. Intresset 
har varit stort hos vissa läkare men obe-
tydligt hos många andra. 

Trots allt mer förfinade tekniska under-
sökningsmetoder är samtalet med patien-
ten ett av läkarens viktigaste hjälpmedel 
både när det gäller att ställa en riktig dia-
gnos och när det gäller att genomföra en 
behandling. Men beroende på medicinens 
naturvetenskapliga inriktning har man 
haft en tendens att glömma bort detta. 
Forskarna sysselsätter sig endast i ytterst 
begränsad omfattning med kommunika-
tionen mellan läkaren och patienten. Av 
de 220 veckor som utbildningen till läkare 
omfattar ägnas endast 5 åt medicinsk psy-
kologi, ett ämne som förutom samtals-
konst även skall omfatta andra psykologis-
ka aspekter på sjukvård. 

Enligt min mening är kunskap om språk 
och kommunikation lika viktig för den 
som skall vara läkare som kunskap om 
kroppen. Otaliga missförstånd skulle kun-
na undvikas om läkarna hade bättre för-
måga att tala med sina patienter. Missför-
stånden är inte bara plågsamma för båda 
inblandade parter. De är också kostsam-
rna för samhället. 
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Claes 	 Medicinsk information till 
Wirsen 

allmänheten 

Låt mig först konstatera att begreppet 
"allmänheten" inte är så alldeles entydigt; 
vid denna konferens torde vi till exempel 
endast ha en enda utvald representant för 
kategorin. Kanske kan man säga att "all-
mänheten", sedd genom informatörsögon, 
aldrig förekommer i annat än tredje per-
son. 

Från min speciella utgångspunkt som 
programmakare vid televisionen skulle ju 
också mycket vara att säga om ett språk vi 
inte berört här i dag, nämligen bildspråket 
(inklusive kroppsspråket med åtbörder 
och miner). Där använder vi ofta vad vi 
som förevisare anser vara pedagogiska 
förenklingar, vi ritar och berättar om or-
gan och förlopp med få streck och klara 
konturer. Jag har under årens gång mer 
och mer börjat fundera över hur begripli-
ga vi egentligen är, vare sig vi är läkare 
inför patienten eller presentatör inför TV-
tittarna: endast den har ju verklig behåll-
ning av den förenklade bilden som väl vet 
vad det är som förenklas 

Vi har inte heller diskuterat språkets sätt 
att fungera i olika medier. 1 tryckt text, 
där budskapet meddelas över en yta och 
där obekanta ord introduceras i sin så att 
säga lexikaliska form, finns språket till-
gängligt i läsarens takt närhelst han eller 
hon vill ta del av informationen och i den 
ordning konsumenten väljer; hela budska-
pets struktur kan grafiskt åskådliggöras, 
helhet skiljas från detaljer, väsentligt från 
mindre väsentligt. 

1 medier som radio och television - förvis-
so i viktiga stycken olika! - ingår språket i 
ett flöde, mer eller mindre känsloladdat 
redan genom framförandet av informatio-
nen; också bilden ger orden och meningar-
na ytterligare valörer (eller konkurrerar 

om uppmärksamheten). Av mottagaren 
krävs förmåga att hålla kvar det redan 
meddelade för att höra och se det i nuet 
sagda och förevisade i rätt sammanhang så 
att i sin tur de rätta frågorna bereds för de 
kommande svaren. Till kravet på språklig 
enkelhet fogas kravet på suggestiv kraft. 

Sedan återstår ju alltid frågan vad motta-
garen skall ha budskapet till. Skall han 
lära sig budskapet eller med intresse note-
ra att det finns? Själv är jag övertygad om 
att vi som informatörer måste göra en vik-
tig distinktion mellan kunskap och kun-
skapsupplevelse; det är nog framför allt 
det senare som medierna åstadkommer, 
och upplevelsen att kunskap finns och är 
angenäm att ha är sannerligen ingen för-
sumbar effekt av vårt arbete. 

Men har vi då verkligen inte lärt ut en hel 
del genom åren - många fackuttryck har 
ju kommit att ingå i det dagliga språket? 
Cancer, graviditet, infarkt, karies, polio - 
vart tog kräfta, havandeskap, hjärtslag, 
tandröta och barnförlamning vägen? Och 
vad återspeglar egentligen det nya språk-
bruket? Har lärd och lekt kommit närma-
re varandra? 

Kanske - i de fall där facktermen är en 
direkt översättning (så som cancer-kräfta); 
där har innebörden bibehållits. Men 
hjärtslag eller hjärtattack och infarkt är 
inte samma sak: den folkliga benämningen 
beskriver hur det känns eller ser ut medan 
det latinska läkarordet utgår från patolo-
gens - av allmänheten icke delade - insikt 
om vad som har hänt 1 hjärtmuskeln där-
för att ett kärl har blivit så att säga full-
stoppat med blodpalt (infarctus är ju bok-
stavligen kökslatin; ett kulinariskt exem-
pel har vi i vår från Turkiet hämtade hus-
mansrätt kåldolman, stoppad med färs). 
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Dessa skilda terminologiska utgångspunk-
ter ställer ofta till förvirring. 1 debatten 
om dödsbegrepp nämns till exempel dia-
gnosen "total hjärninfarkt"; för läkaren 
kan ju infarkt drabba vilken käriförsedd 
vävnad som helst, men lekmannen undrar 
hur i all sin dar man kan få en hjärtåkom-
rna i huvudet - hjärnan kan väl inte sluta 
att slå? 

Jag tror det här är ett problem som vi 
måste se upp med. Medikaliseringen av 
det allmänna språket - vare sig det gäller 
latinsk-grekiska eller svenska läkartermer 
- har säkert inte åstadkommit någon mot-
svarande medikalisering av lekmannens 
föreställningsvärld. Tyvärr maskerar den 
nog i stället den viktiga skillnad som var så 
klar när läkaren använde ett ord och pa-
tienten ett annat. 

1 det sammanhanget måste vi också på-
minna oss att den medicinskt skolades 
kroppsuppfattning är en annan än "all-
mänhetens". En vanlig människa har knip 
någonstans i magen - medicinalpersonen 
lokaliserar medvetet eller automatiskt 
smärtan till ett visst bukorgan eller en del 
av detta och tolkar funktionsstörningens 
art allt efter sin kunskap. För medicinaren 
är den egna anatomien liksom medmänni-
skornas naturligt integrerad i verklighets-
upplevelsen; att då föreställa sig hur det 
känns att inte veta något om sitt innanmä-
te torde vara detsamma som för en svensk-
talande att försöka uppfatta svenska som 
ett obegripligt språk. Ändå talar vi medici-
nare, förenklat eller inte, om kroppens 
delar som om gamla bekanta - även till 
patienten. 

Å andra sidan betyder samma språk större 
jämlikhet. Diabetikern är inte längre en 
stackars sockersjuk utan har mer och mer 
blivit en respekterad specialist på sin 
självupplevda del av problemet diabetes, 
en likaberättigad part i triangeln patient-
vårdare-forskare. Att använda en och 
samma term kan ge känslan av att vara 
trodd och betrodd. 

Strävan dithän kan möjligen också ligga 
bakom mindre lyckliga tillämpningar av 
fackordens auktoritativa klang. "Oral 
galvanism" är en välbekant ljudsamman-
ställning, använd av många som inte vet 
att den egentliga innebörden är svaga 
strömmar mellan olika metalliska tandfyll-
ningar vilka kan få munhålan att fungera 
som ett batteri. 1 det allmänna språkbru-
ket har oral galvanism kommit att bli ett 
samlingsnamn för en mycket brokig flora 
av symptom som - med större eller mindre 
fog - förknippas med de elektro-kemiska 
fenomen som allt fortfarande är termens 
enda rätta innehåll. Vi tycks till och med 
ha berikat vårt svenska titelförråd med en 
ny variant: ett brev jag fick härförleden 
var undertecknat "N. N., trolig galvanist". 

Man kan le åt nyskapelsen, men leendet 
borde snart övergå i litet allvarligare fun-
deringar. "Oral galvanism" ligger, om ut-
trycket tillåtes, bra i munnen på oss 
svensktalande, lätt att säga och därför lätt 
att lära sig. Därmed kan termen också 
fylla en mycket viktig funktion: för den 
som känner sig sjuk är det en stor lättnad 
mitt i all bedrövelsen att plågan har ett 
namn. Ett namn kan ge en förklaring och 
därmed hopp om lindring eller bot. Ingår 
namnet därtill i läkarens språk känner 
man sig både begripa och bli begripen. 

Till sist några tankar kring ett centralt be-
grepp i både medicinens och allmänhetens 
språk: sjukdom. Vi använder bara ett 
enda ord för alla dess dimensioner. Och 
orsaken är inte brist på synonymer. 

Varför inte göra som Världshälsoorganisa-
tionen, definiera om ord som redan finns: 
disorder (störning i allmänhet), disease (lä-
karens fynd och sammanfattning), illness 
(patientens upplevelse) och sickness (pa-
tientens beteende) - då skulle säkert åt-
skilligt i förbitalandet kring vad som är 
medicin och inte medicin klarna av sig 
själv. Det borde väl vara en akut uppgift 
för den medicinska språkvården, språk-
nämnd eller inte! 
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Ove 	 Försäkringskassornas 
Jätfors 

språkproblem 

Försäkringskassorna har många olika ar-
betsuppgifter inom socialförsäkringen. Vi 
har dagligen att fatta en mängd olika be-
slut med stöd av en både mycket omfat-
tande och svår lagstiftning, som i olika 
avseenden reglerar rätten till ersättning 
från försäkringen. Genom vårt vitt förgre-
nade nät av lokalkontor har vi många kon-
takter med våra försäkrade i en mängd 
olika typer av ärenden. Allt detta gör att 
vi som arbetar i kassorna dagligen upple-
ver språkproblem såväl när det gäller att 
tolka lag- och författningstext som när det 
gäller att formulera våra beslut. Kassorna 
och Försäkringskasseförbundet har sedan 
länge arbetat med problemen och man 
vågar nog påstå att vi hunnit långt när det 
gäller att använda ett enkelt språk. 

Det medicinska språket utgör ett särskilt 
problemområde för kassorna. Knappast 
någonstans utanför sjukvården får det me-
dicinska språket en sådan omfattande an-
vändning. Intyg och utlåtanden utfärdade 
av läkare är ofta det huvudsakliga under-
laget för utgivande av ersättning t.ex. i 
form av sjukpenning och förtidspension. 
De försäkringsmedicinska bedömningarna 
har efter hand fått allt större betydelse för 
den enskilde och för samhället. Kostna-
derna för t.ex. sjukförsäkringen, föräldra-
försäkringen och arbetsskadeförsäkringen 
kan beräknas till ca 30 miljarder kronor 
per år. Det är således av stor vikt att 
kassornas personal får det medicinska un-
derlag som behövs för att beslut skall kun-
na fattas. Minst lika viktigt är det att 
kassapersonalen kan tolka underlaget på 
ett riktigt sätt. 

Särskilt omfattande är beslutsunderlagen i 
de typer av ärenden, som handlägges i 
kassornas pensionsdelegationer. 1 t.ex. 
ärenden rörande förtidspension eller ar- 

betsskadelivränta fattar delegationerna 
ofta beslut med stöd av flera omfattande 
läkarutlåtanden och utdrag ur sjukhusens 
journalanteckningar. 1 de föredragnings-
PM som sänds ut till delegationsledamö-
tema före sammanträdena översätter före-
draganden diagnoserna till svenska och 
anger kodnummer enligt "klassifikation av 
sjukdomar". 1 övrigt görs normalt inga 
översättningar, vilket kan vara särskilt 
svårt för de förtroendevalda ledamöterna. 

Mycket har dock gjorts när det gäller att 
underlätta för kassorna och sjukvården att 
kunna tala samma språk. Som exempel 
härpå kan nämnas kurshäftet Vårt medi-
cinska språk och Medicinsk vägledning, 
som används vid utbildningen av kassor-
nas personal. Försäkringskasseförbundet, 
som givit ut dessa kurspaket, har också 
givit ut boken Försäkringsmedicin allmän 
försäkring, som vänder sig till läkare och 
annan personal inom sjukvården för att 
öka kunskapen om socialförsäkringarnas 
uppbyggnad och regelsystem. Hos kassor-
na finns också förtroendeläkare som kan 
hjälpa kassans personal med att tolka det 
medicinska språket. Dessa läkare kan ock-
så vid behov ta kontakt med behandlande 
läkare. Tillgången till förtroendeläkare är 
emellertid ofta starkt begränsad. 

Det medicinska språket kan också innebä-
ra problem för kassorna i samband med 
delgivning av beslutsunderlag. Enligt för-
valtningslagens bestämmelser måste kas-
sorna delge de försäkrade beslutsunder-
lagen i de ärenden då man avser att fatta 
beslut som går de försäkrade emot. Som 
exempel kan nämnas indragning eller 
sänkning av utgående sjukpenning eller 
ansökan om förtidspension. Tanken bak-
om detta är att de försäkrade skall få till-
fälle att yttra sig över materialet. Oftast 
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sker delgivningen skriftligen varvid kopior 
av aktuella läkarutlåtanden skickas till de 
försäkrade. Att i samband med delgivning 
översätta medicinska termer till svenska 
sker normalt inte och kassatjänstemännen 
har ofta inte tillräckliga kunskaper för att 
klara detta. Detta innebär att det finns en 
risk för att de försäkrade inte på rätt sätt 
kan ta tillvara sina intressen och därige-
nom gör rättsförluster. 

Även i andra situationer förekommer det 
att de försäkrade får ta del av läkarutlå-
tanden och läkarintyg hos kassan, t.ex. i 

samband med besök på lokalkontoren. 
Kassornas tjänstemän får då många 
gånger försöka hjälpa till att tolka innehål-
let i handlingarna. Detta kan givetvis 
många gånger vara en vansklig arbetsupp-
gift. 

För de försäkrade innebär användningen 
av latin och medicinska facktermer osä-
kerhet och risk för rättsförlust. För kassor-
na innebär det ökat arbete. Om bildandet 
av en medicinsk språknämnd kan vara ett 
steg på vägen till att lösa dessa problem 
bör intresset hos kassorna vara stort. 

Lars Erik 	Språkvård av sjukvårdspråk 
Böttiger 

Dagens diskussion om sjukvårdens språk 
gäller enligt programmet två delområden, 
nämligen det medicinska språket i sig, 
inom den medicinska världen (det egentli-
ga medicinska språket) och språket utåt, 
från den medicinska världen, de språkliga 
förbindelserna mellan den medicinska 
världen och omvärlden (patient - allmän-
het) - vi kunde kalla det senare för 
sjukvårdens språk. Med denna uppdelning 
har man pekat på att det finns skillnader 
mellan de båda språken. Min första fråga 
blir om det behöver vara några skillnader 
emellan dem? 

Det medicinska språket bör vara entydigt, 
väl definierat och det bör inte kunna miss-
förstås. Men ett så idealiskt språk har vi 
inte. Det medicinska språket idag kan och 
bör vara svenska - inte latin - även om jag 
anser att vi av praktiska skäl ännu har 
behov av en liten kärna av latinska (latin-
grekiska) ord, kanske framför allt inom 
anatomin och inom sjukdomsläran. Jag 
kan peka t.ex. på sådana lägesbeskrivning-
ar som kranialt/kaudalt, medialt/lateralt - 
enkla, kan inte missförstås och skulle i 
regel kräva betydande omskrivningar på 

svenska. Men det viktiga med mitt medgi-
vande om användning av latinska ord är 
att det är ett mycket litet antal ord det 
gäller. 

Forskningen och den internationella kon-
takten lyfts ofta fram när det gäller det 
medicinska språket. 

De teoretiska forskarna, som i sina elfen-
benstorn aldrig har någon sjukvårdskon-
takt, kunde vi egentligen alldeles lämna 
därhän. Men det visar sig att de i regel 
talar svenska! Men den betydligt större 
gruppen kliniska forskare utgör ett många 
gånger stort problem. Den kliniske forska-
rens mål är alltid bättre sjukvård, bättre 
hjälp åt patienten, och då gäller att han 
inte i sin forskning får avlägsna sig alltför 
mycket från sjukvårdens verklighet - gör 
han det riskerar han att han inte kan till-
lämpa och överföra sina rön till praktiskt 
arbete utan att bli missförstådd eller oför-
stådd. Och den kliniske forskaren idag 
talar förfärande ofta en svensk-engelsk 
medicinska, fylld av engelska facktermer i 
mer eller mindre försvenskad form - och i 
regel alldeles onödiga eftersom det finns 
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bra svenska ord som kan användas. Allde-
les särskilt gäller detta många företrädare 
för de medicinska laboratoriediscipliner-
na. 

Det helt dominerande internationella me-
dicinska språket är idag engelskan - och 
jag tror att engelskan kommer att behålla 
och befästa sin ställning, även när t.ex. 
arabiska och japanska marknader gör sig 
mer och mer gällande. 

Mitt svar på den uppställda frågan om 
skillnaderna mellan medicinens inre språk 
och sjukvårdens språk, det utåtriktade, 
blir att det inte alls skulle behöva vara så 
stor skillnad, att det egentligen inte borde 
behöva vara någon skillnad alls. Situation-
en inom medicin och sjukvård är i detta 
avseende annorlunda än inom de tekniska 
vetenskaperna, där vardagslivets arbete 
står mycket längre från allmänheten. Vis-
serligen introduceras nya ord och uttryck i 
en strid ström - och ansas av TNC - men 
allmänheten behöver egentligen inte för-
stå dem. Men sjukvården, jag återkommer 
till detta viktiga faktum, arbetar i alla sina 
skepnader med patienter, för patienternas 
bästa och måste därför alltid befinna sig i 
patientens närhet, på patientens våglängd 
- även i språkligt avseende. 

Tyvärr är det ganska få personer inom 
sjukvården som har ett aktivt intresse för 
språkfrågor, som överhuvudtaget inser 
hur viktigt det är med ett väl fungerande 
språk. Sjukvården är till sin natur mycket 
konservativ, vilket märks också i språkfrå-
gor. Latinet försvaras hårdnackat, trots att 
det idag knappast finns några läkare som 
kan latin. Intressant nog är det ofta yngre 
läkare som är de mest ivriga förespråkarna 
för bibehållande av latin - jag kan inte 
frigöra mig från tanken att det ofta an-
vänds som en ridå, bakom vilken man kry-
per för att dölja sin osäkerhet eller okun-
nighet. 

När det nu gäller ett medicinskt språk och 
dess användning, låt mig börja med en 

inskränkning: kommunikation är inte en-
dast språk, talat eller skrivet, kommunika-
tion är mycket mer. Jag nämner detta - 
utan att gå in på kommunikationsproble-
met i stort - därför att jag i andra sam-
manhang när jag talat om språk ofta fått 
höra att språket endast är en liten del i 
kommunikationen. Låt vara, men språket 
är en viktig del - använder två personer 
olika språk, som man ömsesidigt inte för-
står, då blir det inte mycken kommunika-
tion hur fint och idealiskt man än beter sig 
för övrigt. 

1975 deltog jag i en konferens om Fack-
språk, anordnad av Svenska språknämn-
den. Jag sade då, vilket tål att upprepas 
idag, att "Medicinens språk är sjukt och 
behöver vård". Jag liknade medicinens 
sjuka språk vid en sjuk patient och be-
skrev hur man vid en undersökning av det 
sjuka språket kunde gå tillväga precis som 
vid undersökning av vilken sjuk patient 
som helst. Man behöver en ordentlig sjuk-
historia, man måste göra en grundlig 
undersökning av det aktuella tillståndet 
och man behöver göra en sammanfattande 
analys och bedömning, som kan leda fram 
till förslag om åtgärder. Och jag föreslog 
fyra ting, nämligen 

Användning av svenska diagnoser på 
journaler och intyg 
Försvenskning av allmänt använda 
ord och uttryck av utländsk härstam-
ning 
Införandet av en språkruta i Svenska 
Läkartidningen och 
Inrättande av en medicinsk språk-
nämnd. 

Till min glädje har mycket av vad jag då 
föreslog nu så småningom blivit verklig-
het. Framför allt har svenskan nu fått ett 
ordentligt och officiellt genombrott som 
medicinskt språk. Socialstyrelsen kom 
först med en förordning om att ett klart 
och enkelt språk skulle användas i intyg 
och attester och att dessa kunde skrivas på 
svenska och har nu ett mycket aktivt arbe- 
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te igång för att försvenska Klassifikation 
av sjukdomar i samband med att man går 
över från den s.k. lCD (International 
Classification of Diseases) VIII till lCD 
IX. Bara för några veckor sedan kom 
journalutredningen med sitt betänkande 
och krävde enkelt och svenskt språk och 
för bara några dagar sedan kom den nya 
receptkungörelsen, som också klart utsä-
ger att recept skall skrivas på svenska. 

Men någon språknämnd för medicinska 
frågor har vi ännu inte fått - jag återkom-
mer till detta. 

Hur fungerar nu medicinens, sjukvårdens 
språk idag? Tyvärr måste jag konstatera 
att situationen lämnar mycket övrigt att 
önska, ideligen får jag vittnesbörd om att 
man helt enkelt inte förstår varandra. Min 
kirurgkollega från Karolinska sjukhuset, 
Gunnar Nylander, som nyligen själv varit 
patient, har i senaste numret av Läkartid-
ningen skrivit en artikel "Patienten - vård-
objekt eller medmänniska?" där han upp-
repade gånger påpekar att läkaren inte 
tänker på hur patienten upplever "hans 
språkbruk", vi skrämmer patienten med 
"ett annorlunda språk". Varför är det då 
så svårt med kommunikationen? Om vi 
nöjer oss med att diskutera enbart språk-
problem, kan jag lämna åtminstone några 
förklaringar: 

Sjukvårdens företrädare - på alla 
nivåer - saknar känsla för hur viktigt 
det är med ett enkelt och begripligt 
språk, har inte insett att språket är en 
del av själva vården och en viktig del, 
Sjukvården har ett språkbruk, som 
avviker från det gängse, 
Sjukvårdens språk är fyllt av fackter-
mer, 
Sjukvårdens språk är fyllt av medi-
cinsk slang, och 
Sjukvårdens språk är fyllt av förkort-
ningar 

Det är lätt att räkna upp exempel, men jag 
avstår av utrymmesskäl från att göra det. 

Låt mig bara beträffande språkbruket 
peka på en detalj - när läkaren säger att 
ett prov är positivt är detta oftast ur pa-
tientens synvinkel något negativt! 

Språket i sjukjournalerna avviker inte i 
något avseende från det talade sjukvårds-
språket. Det har alla de fel som jag redan 
framhållit. Situationen beträffande sjukjo-
urnaler har under senaste åren ändrats så 
till vida att det nu är lagstadgat att patien-
ten har rätt att själv läsa sin journal, även 
under pågående vård. Detta gör att läka-
ren måste bemöda sig om att använda ett 
språk som är begripligt - och dessutom 
inte får vara stötande för den sjuke eller 
dennes anhöriga. Men detta går att förena 
med kraven på medicinsk exakthet och 
precision - om man använder vanlig sven-
ska med så få facktermer som möjligt. 
Ordalydelsen på intyg och attester är om 
möjligt enklare, där det ju oftast endast är 
några få ord det gäller. Men situationen är 
i många fall besvärlig därför att läkaren 
inte alltid lätt finner ett lämpligt svenskt 
ord - och den svårigheten kommer att 
bestå tills den nya sjukdomsklassifika-
tionen kommer ut. 

Nå, vad skall man göra för att förbättra 
situationen, för att få en bättre språklig 
kommunikation mellan sjukvård och all-
mänhet? Mitt svar är utbildning, utbild-
ning - och information. Vi måste få sjuk-
vårdspersonalen att inse att ett bra språk, 
ett enkelt och begripligt språk, är en del i 
all behandling. Vi måste få in det i utbild-
ningen av all sjukvårdspersonal - en bra 
uppgift för landstingens utbildningsverk-
samhet men också för dem som är ansvari-

'ga för läkarutbildningen. 

Vi behöver en medicinsk språknämnd - 
med tillräckliga resurser för att ta hand om 
det medicinska språket, som kan ansa det 
som redan finns, som kan ta hand om nya 
ord och uttryck - för att använda latin "in 
statu nascendi" - innan anglicismer och 
andra inlån alldeles i onödan vinner bur- 
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skap i svenskan, och som genom skrifter 
och föredrag, konferenser mm. kan bidra 
till att öka förståelsen för det enkla och 
klara språket. Som jag redan nämnt har vi 
i flera etapper föreslagit en sådan medi-
cinsk språknämnd, men departementet 
har inte ansett sig ha råd att inrätta någon, 

utan lagt ut frågan till landstingen. Som 
jag också nämnt kan landstingen säkert ta 
på sig en del av utbildningen i språkfrågor, 
men de har ingen kompetens för att ansa 
och vårda ett medicinskt språk - för det 
behövs en aktiv medicinsk språknämnd. 

Ulla 
Cia usén 	

Behovet av en medicinsk 
språknämnd 

Förhistoria 
Frågan om en medicinsk språknämnd är 
inte ny. Redan 1975 föreslogs i en riks-
dagsmotion att en s.k. medicinsk nomen-
klaturcentral skulle inrättas i Sverige. 
Motionärerna hade uppmärksammat den 
oenhetliga och vacklande medicinska ter-
minologin; de påpekade att kommunika-
tionen och litteratursökningen härigenom 
försvåras och att den sålunda medför för-
luster i tid, pengar och forskningsresultat. 

De flesta remissorgan som yttrade sig om 
motionen var positiva. Somliga gick till 
och med längre än motionärerna och pe-
kade på att skillnaderna i språkbruk mel-
lan sjukvårdspersonalen och allmänheten 
var ett missförhållande som borde beak-
tas. Sålunda framhöll socialutskottet att en 
medicinsk språkvård borde söka förbättra 
kommunikationen mellan vårdpersonal 
och patienter. 

Den fortsatta diskussionen om vården av 
det medicinska språket kom att ta hänsyn 
till två mottagargrupper, dels läkarna, dels 
patienterna. Vid en överläggning hos Soci-
alstyrelsen 1976 om medicinen och 
språkvården redovisades en indelning av 
det medicinska språket i två huvudområ-
den: det vetenskapliga och det praktiskt-
tekniska språket och det medicinska all-
mänspråket. Det vetenskapliga språket är 

den terminologi som används experter 
emellan i den medicinska facklitteraturen. 
Också det praktiskt-tekniska språket 
riktar sig i första hand till medicinsk perso-
nal, men även till andra yrkeskategorier 
med anknytning till sjukvården, t.ex. 
sjukvårdsadministratörer. Det medicinska 
allmänspråket är däremot det språk som 
sjukvårdspersonalen använder i kontakten 
med patienter och deras anhöriga, alltså 
ett populärmedicinskt vardagsspråk. 

Idéerna om hur ett medicinskt språkvårds-
organ skulle organiseras började nu ta 
form. Motionen från 1975 hade endast av-
sett det medicinska fackspråket, men ef-
tersom det av remissorganens svar fram-
gått att det medicinska allmänspråket är i 
lika stort behov av vård, slopade man be-
nämningen "medicinsk nomenklatur-
central" som för tankarna till fackspråket 
och talade hädanefter om en "medicinsk 
språknämnd" som skulle omfatta både 
fackspråk och allmänspråk. 

1 december 1977 överlämnades från Soci-
alstyrelsen till regeringen ett förslag om 
inrättande av en särskild nämnd för den 
medicinska språkvården. Förslaget hade 
utarbetats av tre personer från Socialsty-
relsen samt av professor Lars Erik Bötti-
ger från Svenska läkaresällskapet och pro-
fessor Bertil Molde från Svenska språk- 
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nämnden. Arbetsgruppens uppgift hade 
varit att utreda frågan om lämplig organi-
sation av den medicinska språkvården. 
Enligt utredningens förslag skulle en me-
dicinsk språknämnd bestå av elva ledamö-
ter hämtade från Svenska språknämnden, 
TNC, Socialstyrelsen, Landstingsförbun-
det, Kommunförbundet, Publicistklub-
ben, Svenska läkaresällskapet, UHÄ, So-
cialhögskolan samt Spri. 

De medicinska språkvårdsinsatserna bor-
de enligt utredningen i första hand inriktas 
på åtgärder som skulle underlätta kontak-
terna mellan sjukvårdens personal och all-
mänheten och i andra hand på att skapa en 
enhetlig medicinsk terminologi. För detta 
arbete skulle nämnden. ha ett sekretariat 
med två heltidsanställda vetenskapliga 
medarbetare, den ene helst en välmeri-
terad språkvetare, den andre någon med 
sjukvårdsutbildning kombinerad med ex-
empelvis journalistisk erfarenhet. För vis-
sa speciella uppgifter skulle läkare med 
speciell sakkunskap kunna knytas till 
nämnden. 

Den medicinska språknämnden föreslogs 
få ett nära samarbete med Svenska språk-
nämnden. Man ansåg nämligen att tyngd-
punkten i det medicinska språkvårdsarbe-
tet borde läggas på allmänspråket. Men 
man kunde inte tänka sig att skilja ut den 
fackspråkliga delen, utan det ansågs vara 
bäst med ett samlat grepp på det medicins-
ka fältet där fackspråk och allmänspråk 
ofta har nära anknytning till varandra i 
och med att många av fackspråkets termer 
tas upp i allmänspråket när de blir aktuel-
la, t.ex. när nya forskningsresultat skall 
presenteras för allmänheten. 

Svenska språknämnden förklarade sig in-
tresserad av ett samarbete, också i fråga 
om personaladministration och kansli-
funktioner, och för att ytterligare markera 
samhörigheten mellan de båda organen 
föreslog arbetsgruppen att Svenska språk-
nämnden skulle få utse två representanter 
till den medicinska språknämnden och att 

en av dessa skulle vara denna nämnds ord-
förande. 

De flesta remissinstanserna uttalade sig 
positivt om förslaget, men det ledde tyvärr 
inte till något resultat. Regeringen nöjde 
sig med att 1979 överlämna ärendet och 
alla handlingar till Svenska språknämnden 
för de åtgärder som nämnden kunde finna 
lämpliga. Men nämnden har ännu inte 
haft de ekonomiska möjligheterna att in-
rätta en medicinsk språknämnd enligt för-
slaget. 

Sjukvårdens språk 
Latin och grekiska 

Medicinens språk bygger på de klassiska 
språken latin och grekiska. De är visserli-
gen döda, men nomenklatur och termino-
logi har levt kvar även sedan vetenskaplig 
litteratur upphörde att skrivas på latin. 
Och detta av latin och latiniserad grekiska 
bestående språkgods har fortsatt att tjäna 
som modell för nybildning av medicinska 
termer för nya begrepp som ständigt till-
kommer. Det är då viktigt att se till att de 
klassiska element som tas upp för att bilda 
nya medicinska termer är korrekt använ-
da. Ett annat problem gäller skrivningen, 
om man skall behålla en främmande stav-
ning eller försvenska den, och i så fall hur. 
Här kunde en medicinsk språknämnd 
bringa reda i de växlande skrivningssätten. 
Och de klassiska orden som redan är i 
bruk måste bli mer hanterliga. Var finner 
man t.ex. uppgifter om termernas genus 
och böjning i svenskan? Det vore en upp-
gift för en medicinsk språknämnd att i 
ordlisteform redovisa eller föreslå lämpli-
ga böjningsändelser för att bättre anpassa 
det internationella fackspråksmaterialet 
till svenskans krav. 

Engelska 

1 våra dagar är det emellertid engelskan 
som gör sig allt mer gällande, men tyvärr 
är inte alla engelska termer lika lätthanter-
liga i svenskan som de flesta latinska bli-
vit. Om de engelska termer som vi impor- 
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terar tillhör de så kallade internationella 
orden är bekymren kanske inte så allvarli-
ga. De flesta sådana ord anpassas sedan 
gammalt lätt i svenskan, t.ex. engelskans 
hypertension (högt blodtryck) som börjat 
konkurrera med det av klassiska element 
bildade hypertoni. Men värre är det med 
invasionen av engelska ord som cardiac 
output (den mängd blod som hjärtat 
pumpar ut per tidsenhet) och compliance 
(eg. 'foglighet'; en vävnads förmåga att 
uttänjas; en patients förmåga att följa en 
ordination). Att försöka rensa upp i denna 
vildvuxna flora vore en angelägen uppgift 
för en medicinsk språknämnd. 

Svenska 
Svenska benämningar inom medicinen 
finns också sedan gammalt, och många av 
dem är av mer folklig karaktär. En hel del 
beteckningar för sjukdomar och symtom 
har försvunnit då de inte längre är använd-
bara därför att de antyder att sjukdom 
uppkommit genom onda makters spel, 
t.ex. näckbett för "varbildning i fingret", 
trollskott för "ryggskott" och älvfrossa för 
"malaria". 

Å andra sidan finns också många ord som 
nu är bortglömda, men som kanske kunde 
vara värda att bevaras, t.ex. sprätten för 
symtomen med krypningar i benen och 
svårigheter att hålla dem stilla. De är kän-
da sedan gammalt, men eftersom de först 
på 1940-talet behandlades i en medicinsk 
avhandling blev facktermen engelsk, 
"restless legs", inte latinsk. 

En försvenskning av utländska termer 
skulle enligt den tidigare nämnda utred-
ningen vara en hörnsten i språkvårdsarbe-
tet, även om man inte på det sättet kan 
lösa alla kommunikationsproblem. Det är 
ju långt ifrån självklart att lekmannen för-
står den medicinska innebörden bara för 
att en term är svensk, som t.ex. genom-
blödning (en kroppsdels försörjning med 
blod). En medicinsk språknämnd kunde 
inventera det svenska medicinska språk- 

godset i syfte att ge de inhemska orden en 
större användning. 1 dag har nämligen de 
svenska termerna en ganska undanskymd 
plats, vilket bl.a. beror på den internatio-
nella terminologins dominerande inflytan-
de. Det vore t.ex. rimligt att vanliga organ 
får behålla sina svenska beteckningar ock-
så i fackspråket, t.ex. livmoder för latinets 
uterus och livmoderhals för cervix, urinle-
dare för urerär och urinrör för urerra, eller 
vanliga sjukdomar och tillstånd som blod-
brist för anemi och missfall i stället för 
abort som ju i allmänspråket i regel endast 
används om "provocerad abort". 

Men ett främmande ord kan ibland före-
falla patienter och anhöriga mer accepta-
belt än ett svenskt, t.ex. cancer för kräfra, 
diabetes för sockersjuka och polio för 
barnförlamning. 

Medicinens språk kan alltså sägas vara tre 
till antalet, och tre är också läkarnas 
språk. Dagens läkare måste använda ett 
språk i kontakten med kollegerna, ett an-
nat i kontakten med patienterna. Men han 
måste också tala ett tredje språk med den 
överhet som i tid och otid avkräver honom 
intyg och utlåtanden. Det har nämligen 
skett en omvälvande förändring i sjukvår-
den som innebär att förhållandet läkare - 
patient numera ersatts av ett trepartsför-
hållande läkare - patient - samhälle. Sam-
hället är patientens målsman. Det står för 
merparten av vårdkostnaderna, men stäl-
ler också krav både på allmänhet och läka-
re. 1 ett stort antal sociala och ekonomiska 
angelägenheter är patienten helt beroende 
av läkarens skriftliga intyg och utlåtanden 
för att bli delaktig av sina sociala för-
måner, som sjukpenning, förtidspension, 
skadeersättningar av olika slag, men också 
t.ex. vistelse på konvalescenthem och kur-
orter eller tekniska hjälpmedel, alltifrån 
invalidbil till stödstrumpor. 

De tjänstemän som skall läsa intyg och 
utlåtanden och med ledning av dem hand-
lägga patientens ärende är oftast lekmän, 
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även om de har tillgång till medicinsk ex-
pertis och med åren brukar förvärva en 
viss förtrogenhet med medicinsk termino-
logi och medicinskt tänkande. Intygssprå-
ket måste samtidigt vara begripligt för en 
lekman men också korrekt från medicinsk 
synpunkt och ge en fast grund för ärendets 
behandling. Svårigheten för den intygs-
skrivande läkaren består främst däri att 
han skall avge omdömen som i många fall 
inte kan grundas på samma objektiva sätt 
som t.ex. en sjukdomsdiagnos, utan måste 
innefatta subjektiva värderingar. 

Läkarnas tre språk tillhör alla sjukvårdens 
språk och skulle alltså utgöra en medicinsk 
språknämnds arbetsfält. Språket mellan 
läkare och patienter skulle dock komma i 
första hand. Språkvården kunde här verka 
för att sjukvårdens personal tillägnar sig 
ett enklare språk. 

En medicinsk språknämnd i dag 
Det finns alltså i dagens samhälle ett stort 
behov av medicinsk språkvård och således 
också av en medicinsk språknämnd. Till 
följd av det kärva ekonomiska läget och 
eftersom många frågor torde kunna lösas 
genom mer tillfälliga kontakter med ex-
perter, t.ex. i arbetsgrupper, kunde man 
eventuellt nöja sig med en tjänst vid sekre-
tariatet. En sådan tjänst skulle vara pla-
cerad vid Svenska språknämnden och där 
kunna utnyttja de resurser som redan 
finns. Visserligen har en hel del redan 
skett inom medicinsk språkvård efter 
1975, men mycket kvarstår att göra nu när 
patienterna enligt den nya hälso- och 
sjukvårdslagen från 1983 bör hållas infor-
merade om sitt hälsotillstånd, behand-
lingsformer etc. Och det organ som skall 
svara för den medicinska språkvården bör 
ge begreppet "medicinsk" en vid tolkning 
och häri inbegripa hela sjukvården och 
dess kontakter med allmänheten. 

Språk i Norden 

Språk i Norden 1984. Nordisk språksekre-
tariats skrifter 3. 157 s. Esselte Studium, 
ISBN 91-24-23208-9. 

Språk i Norden, årsskriften för Nordiska 
språksekretariatet och de nordiska språk-
nämnderna, innehåller denna gång upp-
satser om ämnet "Dialekt och skola" och 
diskussioner över temat "Vad önskar 
språkvården av språkforskningen?" 

Årsskriften innehåller också som brukligt 
redogörelser för det nordiska språksamar-
betet och översikter över nyutkommen 
nordisk litteratur av intresse för språk-
forskning och språkvård. 

Språk i Norden 1984 kostar 52 kronor och 
kan beställas genom bokhandeln. 
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