
In med latinet
i svenskan
och ut med det
till patienterna!

I Läkartidningen 4/96 skrev
Lars Erik Böttiger i en kom-
mentar: »Vanlig rak och enkel
svenska är det bästa vetenskap-
liga språket, både i journaler
och uppsatser.»

Jag tycker detsamma, eller i
alla fall nästan detsamma. Men
detta »nästan» inrymmer några
frågetecken. Böttigers tes är
mycket allmänt hållen och in-
bjuder därför till precisering
och förklaring ungefär som ett
stycke ur Skriften kan inspirera
en predikant att lägga ut texten.
I detta fall är nog predikanten
litet småaktigt kritisk till sin
predikotext, ibland kanske nå-
got av djävulens advokat.

Det bästa läkarspråket är
alltså svenskan. Varför det?
Naturligtvis främst därför att
det begrips av alla, både läkare
och patient. En förtroendefull
kontakt mellan vårdande och
vårdad är idag självklar. Den
kan knappast skapas om parter-
na inte förstår varandra, om
fackspråket skapar avstånd och
sjukvårdens folk talar över pa-
tienternas huvuden.

Språket blir i bästa fall ett
redskap i behandlingen. Därav
stridsropet: »Ut med latinet, in
med svenskan!»

Vad är »rak och
ren svenska»?
Vad menas då med »rak och

ren svenska»? Det ligger väl
närmast till att tänka på allmän-
språkliga ord av äktsvenskt ur-
sprung, inte försvenskade la-
tinska och grekiska termer.

Läkarna borde i så fall strä-
va att använda exempelvis föl-
jande svenska ord (de svartlis-
tade latinska termerna står di-
rekt efter): avhållsamhet, ab-
stinens, blodbrist, anemi, luft-
rörskatarr, bronkit, fruktsam,
fertil, grön starr, glaukom, grå
starr, katarakt, övergångsål-
der, klimakterium, blodkräfta,
leukemi, reglering, menstrua-
tion, regleringsuppehåll, me-
nopaus, dottersvulst, metastas,
barnförlamning, polio, socker-
sjuka, diabetes, blåshalskörtel,
prostata, halsmandel, tonsill,
äggviteämne, protein, återfall,
recidiv. Urvalet är improvise-
rat, det vore lätt att fylla en sida
med liknande exempel.

Purism in absurdum
Var och en inser att detta är

att driva purismen in absur-

dum. Varför återgå till vattu-
skräck och hjärtslag när alla
förstår rabies och hjärtinfarkt?
Men alla termer är kanske inte
lika lätta. Hur är det t ex med
appendicit, hypertoni och gan-
grän i stället för blindtarmsin-
flammation, högt blodtryck
och kallbrand?

Självklart måste en eventu-
ell språklig klyfta mellan läka-
re och patient överbryggas. För
detta kan man i princip tänka
sig två pedagogiska grepp. An-
tingen översätter man i det när-
maste alla latinska termer till
ren svenska, medicinspråket
anpassas till Medelsvenssons
nivå. Eller också försöker man
få Medelsvensson att lyfta sig i
håret och höja sig mot fack-
språkets nivå.

Hårlyftet har
vind i seglen
Det är nog klokt att främst

satsa på den sista metoden, ef-
tersom den tycks ha vind i seg-
len. Eleverna, dvs allmänheten
och allmänspråket, har ju visat
sig synnerligen receptiva de se-
naste decennierna. Deras mot-
taglighet och villighet att lära
verkar snarast öka. Under
1950-talet började en rad
svenska ord ersättas av latins-
ka, kräfta av cancer, reglering
av menstruation, könssjukdom
av venerisk sjukdom osv.

Varför latin?
Denna ut- och inlärning av

medicinska termer vore obe-
hövlig om inte läkarna själva
använde så mycket latin. Var-
för gör de det? Varför talar de
om patella när det går lika bra
med knäskål?

I argumenten för medici-
narlatinet brukar särskilt tre
synpunkter vara vanliga. För
det första är de latinska termer-
na internationellare, medicinsk
engelska är ofta rent latin med
förändrat (i regel försvårat) ut-
tal. För det andra är de klassis-
ka termerna exaktare, tromb,
trombos, embolus och emboli
ger mer detaljerad information
än blodpropp. Och för det tred-
je är de mer neutrala, friare från
de allmänsvenska ordens ofta
känslomässiga övertoner.

Eufemismer
Barnförlamning och vattu-

skräck med sina olycksbådan-
de eller olustiga (och delvis fel-
aktiga) associationer kan med
fördel bytas mot de neutra-
la(re) polio och rabies.

När en sådan saklig term er-

sätter ett svenskt ord med obe-
hagligt eller opassande inne-
håll, brukar man tala om en eu-
femism. Livets frånstötande
och tabubelagda sidor framträ-
der mer ohöljt i termer som
självmord, dödshjälp eller
barmhärtighetsmord, lungsot,
kräfta, kissande och bajsande
än i de latinska suicid, eutana-
si, tbc, cancer, miktion och de-
fekation. I varje fall var detta
fallet när termerna lånades in.

Smidig grekiska,
klumpig svenska
Ännu en språklig synpunkt

bör få komma med: de klassis-
ka termerna blir ofta kortare
och hanterligare. Grekiskans
underbara möjligheter till sam-
mansättning och ordnybild-
ning skapar termer som är smi-
digare än de klumpigare svens-
ka. Pankreatit slår lätt ut buk-
spottkörtelinflammation och
rektumamputation eller rektal-
amputation är överlägsna änd-
tarmsborttagning.

Amputation är för övrigt ett
vackert exempel på hur en la-
tinsk term fått en exakthet som
en svensk översättning skulle
sakna. Denna användbarhet i
sammansättningar gör det na-
turligt att behålla rektum för
det isolerade organet även om
ändtarm skulle fungerat lika
bra. Och en vacker komposi-
tion som patellarreflex har må-
hända bidragit till att patella
även ensamt slår ut knäskål.

Psykogen motivering
Att läkare har snarare till

obstiperad och esofagus än till
förstoppad och matstrupe har
nog ännu en orsak. Varje disci-
plin med ett avgränsat arbets-
område har sin fackterminolo-
gi och yrkesjargong. Denna har
stor praktisk betydelse, bl a av
de skäl som nämnts.

Men den har också en klart
psykologisk motivering, man
skulle kunna kalla den psyko-
gen. Den ger en känsla av sam-
hörighet inom den personal
som använder den. Om nu ock-
så patienterna börjar förstå och
själva använda termer som be-
nign, hypertoni och profylax,
ja, då har ett litet steg tagits mot
ett psykologiskt närmande
mellan patienterna och sjuk-
vårdens personal.

En ömsesidig språklig för-
ståelse på detta högre plan är
säkert ett överlägset sätt att
minska avståndet. En översätt-
ning för patienten till »rak och
enkel svenska» må dikteras av

en aldrig så vänlig omtanke,
men en känsla av att stå utan-
för, eller i värsta fall nedanför,
infinner sig ändå lätt. Att i stäl-
let »mötas» inom fackspråkets
ram skapar inte bara förtroende
mellan läkare och patient, det
kan också ge ökat självförtro-
ende.

Latinet in i svenskan,
ut till patienterna!
Parollen »rak och enkel

svenska» är jättebra, förutsatt
att man till »svenska» räknar
en varierande portion latinska
facktermer. Portionens storlek
beror på patientens förkunska-
per och aptit. Läkaren får kän-
na sig för och sedan individua-
lisera, men han bör inte helt
glömma sin pedagogiska upp-
gift. Till denna hör att säga var-
ken för mycket eller för litet
och att utgå från att de flesta
elever/patienter kan en hel del
och gärna vill lära sig mer. Det
var främst för att påminna om
detta som jag skrev dessa rader.

Alltså: »In med latinet i
svenskan, och sedan ut med det
till patienterna!»

Hans Nyman
fil lic, språkrådgivare,
Svenska Läkaresällskapet,
Stockholm

Replik:

Visst skall vi
införliva ord av
annat ursprung
i svenskan
Hans Nyman, Läkaresäll-

skapets språkrådgivare, har re-
agerat på ett litet inlägg av mig
där jag i samband med att jag
förordar »jag» i stället för »un-
dertecknad» också säger att
»vanlig rak och enkel svenska»
är det bästa språket. Hans Ny-
man håller med om att sven-
skan är det bästa språket – men
sedan kommer hans »men».

Han undrar om jag endast
vill ha äktsvenska ord? Mitt
svar är nej! Jag har alltid för-
klarat att jag inte är eller vill
vara någon purist. Jag har tidi-
gare upprepade gånger i tal och
skrift framhållit att vi skall in-
förliva ord av annat ursprung i
svenskan – såsom alltid har
skett.

Här gäller det inte bara ord
av grekiskt och latinskt ur-
sprung utan också – och myc-
ket aktuellt! – av engelskt.
Men det är viktigt att orden då
ges en riktigt försvenskad form
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så att de på ett naturligt sätt kan
införlivas i en svensk text, bö-
jas och behandlas som svenska
ord. I det stycket brister det
ännu mycket.

Berikar
Dessa ord bör inte vara för-

behållna fackfolk inom medi-
cinsk forskning och sjukvård
utan verkligen bli ord i vårt all-
männa svenska språk så att de
förstås också av våra icke-me-
dicinska kontakter, patienter
och andra.

Därom är vi helt överens,
och vi är också eniga om att det
är Medelsvenssons språk som
skall berikas med de nya orden.
Men läkarkåren måste också
lära sig dem, annars hjälper ju
inte Medelsvenssons nya kun-
skaper.

Jag strävar precis som Hans
Nyman efter ett språk som gör
att läkare och andra inom vår-
den och patienterna kan förstå
varandra. Men jag har klagat
över att många läkare är så
djupt rotade i en dålig vana att
slänga sig med latinska och
idag inte minst med engelska
termer, slang och förkortning-
ar, att de svenska orden saknas
när han eller hon skall prata
med patienterna. Liksom över
att så många läkare inte har in-
sett att språket, ett av patienten
förståeligt språk, är en väsent-
lig del av, ja, en förutsättning
för en bra sjukvård.

I det här sammanhanget
finns det ingen anledning att
diskutera latinets eventuella
fördelar framför svenskan. Vi
är överens om att vi skall ta in,
försvenska och lära våra pati-
enter de latinska orden, precis
som engelsmännen har gjort
under århundraden. Då får vi
ett svenskt språk som även
inom sjukvården kan förstås av
alla.

Jag kunde formulera om
Hans Nymans slutkläm så här:
»In med de försvenskade la-
tinska orden i svenskan och ut
med dem till folket.»

Och då är vi väl helt över-
ens – som vi har varit ända från
början?

Lars Erik Böttiger
professor, Saltsjö-Boo

Pacemaker
(hjärt)rytmerare?
Tack för inbjudan att få

skriva om pacemaker. I och
med att Svenska Akademiens
ordlista (SAOL) tagit in det
hjälper det väl föga att försöka
hitta på något nytt men försöka

kan man ju alltid. För ordet
pacemaker gäller som för
många andra lånord från engel-
skan att uttalet och böjningen
inte passar i svenskan.

När det gäller uttalet av så-
dana ord har man ju gått två vä-
gar. Man uttalar det efter engels-
ka regler eller också ändrar
man stavningen så att den nå-
got så när överensstämmer
med originaluttalet. Men något
liknande »tejp» och »jos» vill
vi väl inte ha; »pejsmejker»
skulle väl bli litet för mag-
starkt. Det behövs väl inte hel-
ler. Ordet och uttalet har väl
blivit tillräckligt välkända för
att den engelska stavningen
skall kunna användas.

Återstår böjningen. Efter-
som SAOL har gått in för oför-
ändrad form i pluralis får vi väl
hålla oss till det. Annars har jag
brukat använda pluralformen
»pacemakrar», och bestämd
form »pacemakrarna» blir då
naturlig.

»Hjärtstimulator» eller
»hjärtstimulerare» är bra både
som begrepp och ord men får
väl anses förbrukade. Möjligen
skulle också ordet »hjärtregle-
rare›  kunna användas men det
passar kanske bättre för en lä-
kemedelsgrupp.

När ingenting är riktigt bra
får man pröva något nytt även
om utsikten att det skall införli-
vas med språket är mycket li-
ten.

Vad sägs om (hjärt)rytme-
rare?

Bertil Staland
leg läkare, Falkenberg

Intraossös
eller intraossal?
Har Läkaresällskapets språk-

rådgivare någon uppfattning
om vilket ord man helst bör an-
vända som översättning av det
engelska »intraosseous», t ex i
fråga om »intraosseous infu-
sion»?

I det sammanhang som in-
tresserar mig, nämligen dropp
via benmärgen, har jag bara
hittat en modern fackartikel på
svenska [1]. Här används intra-
ossal, vilket inte känns riktigt
bra för mig. I Norge skriver
man uppenbarligen intraossøs
[2].

»Medicinsk terminologi
lexikon» [3] har såväl intraos-
sal som intraossös. Eftersom

det varit svårt att finna belägg
för någondera vågar jag inte ha
någon uppfattning om vilket
som möjligen håller på att slå
igenom.

Eskil Dalenius
förste försvarsläkare,
Försvarets sjukvårds-
centrum, Hammarö
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Replik:

Sök förlika dig
med intraossal!
Några av de första språkliga

översikterna på denna sida
handlade om de vanliga suffix-
en, t ex -alis, -osus och -osis.
Detta var redan 1990 och 1991,
så en repetition på ett par punk-
ter kan inte skada. (Artiklarna
om suffixen finns nu i Läkar-
tidningens särtryck »Medici-
nens språk».)

Suffixet -osus i t ex muscu-
losus (muskulös) uttrycker
fullhet eller åtminstone närva-
ro av det som huvudordet be-
tecknar. Latinets »universal-
suffix» -alis (med varianten
-aris) ger bara en lös förknipp-
ning med sitt huvudord, t ex lo-
kalisation.

Då och då blir gränsen sud-
dig, vilket inte hindrar att det är
praktiskt att behålla betydelse-
skillnaden så långt det är möj-
ligt, särskilt då båda suffixen
förekommer på samma bas.
Muskulär är allmännare än
muskulös, vesikulär allmänna-
re än vesikulös osv.

I Eskil Dalenius’ fall hand-
lar det om en lokalangivelse.
Då är -al (-är) naturligast, un-
gefär som i intrakranial, intra-
muskulär, intranasal, intraorbi-
tal och intravasal. Jag skulle
därför vilja satsa på intraossal.

Brattebø har kanske konsul-
terat »Norsk medisinsk ord-
bok» [1] där man enbart hittar

intraossøs. Den danska »Kli-
nisk ordbog» [2] ger å andra si-
dan uteslutande intraossal.

Det nordiska språkbruket
tycks vara vacklande, och där-
för beslöt jag att låta det finska
medicinska lexikonet »Lääke-
tieteen termit» [3] få fälla ut-
slaget. Där stod till min till-
fredsställelse intraossalis, ing-
et annat. Kan det möjligen vara
den gamla vanliga ovanan som
gör att denna variant »inte
känns riktigt bra?» I så fall går
väl känslan snart över.

Engelskans fel
Att intraossös blivit så all-

mänt kan möjligen engelskan
ha bidragit till. Det ursprungli-
gaste latinska adjektivet till os,
(ben) är osseus, i engelsk form
osseous. Ändelsen -ous är här
en engelsk utveckling av den
latinska maskulinändelsen -us,
som i subcutaneous (på latin
subcutaneus), och sponta-
neous (latin spontaneus).

Betydligt oftare motsvarar
denna engelska ändelse den la-
tinska -osus, och därmed den
svenska -ös. Det räcker med att
nämna nervosus – nervous
(nervös), ulcerosus – ulcerous
(ulcerös). 

Missbildningar
Ingen har sett subkutanös

eller spontanös, de hör till av-
delningen missbildningar
grundade på missuppfattning-
ar. Kanske bör man placera
även ossös här, utan att vara
lika kategorisk.

Som Dalenius påpekar är
adjektiven inte så vanliga att
man kan påstå att något av dem
har slagit igenom. Mitt råd till
Eskil Dalenius och andra blir i
alla fall att söka förlika sig med
intraossal.

Hans Nyman
fil lic, språkrådgivare,
Svenska Läkaresällskapet,
Stockholm
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Alltid dubbelt radavstånd!
Samtliga manus, även
korta inlägg i debatt- och
korrespondensspalterna,
skall vara utskrivna med
minst dubbelt radavstånd
och max 25 rader per sida.


