
Korttids-
kirurgi eller
kortvårds-
kirurgi?
Omstruktureringen av sjuk-

vården leder till behov av
språkliga innovationer. En del
sjukhus har gjorts om till eller
inrättat enheter för renodlad
dagkirurgi eller till vecko-
vårdsenheter med vårdmöjlig-
heter måndag–fredag. Verk-
samheten vid sådana enheter
beskrivs ibland som korttids-
kirurgi, ibland som kortvårds-
kirurgi.

I dagspressen har jag också
sett uttrycket »snabbkirurgi»,
vilket dock torde kunna lämnas
därhän.

Det är emellertid önskvärt
att en definitiv benämning för
denna form av kirurgi fast-
ställs.

Ingetdera uttrycket är helt
lättartikulerat, och vid muntlig
framställning får man ta risken
att någon vid begreppet kort-
vård associerar till den numera
nedlagda behandlingsformen
kortvåg. (Att den risken finns
är till och med Läkartidningen
ett bevis för: i innehållsförteck-
ningen till nr 36/95 står fak-
tiskt: Kortvågskirurgi elimine-
rar köer . . .)

Min egen åsikt är att det inte
handlar om att operera på kort
tid utan om sådan kirurgi som
kan klaras med korta vårdtider.
Jag förordar – trots ovan nämn-
da risk – kortvårdskirurgi.

Mats Westman
överläkare,
Samariterhemmets sjukhus,
Uppsala

Kommentar
Som språkrådgivare har jag

bara att tacka och instämmande
ta emot Mats Westmans lilla
utredning. En lapsus som kort-
vågskirurgi kan förklaras på
samma sätt som situationsteck-
en i stället för citations-tecken.
Förlederna kortvård och cita-
tion är mycket litet brukade. Då
associerar man i stället lätt till
mer allmänt använda ord som
kortvåg och situation.

Men denna risk kommer
tydligen att avta. Mats West-
man påpekar ju själv att be-
handlingsformen med kortvåg
är nedlagd.

Han demonstrerar också
hur termen ger en heltäckande
varudeklaration av sitt inne-
håll. Det är bara att litet post

festum önska lycka till för kort-
vårdskirurgi; det har ju gått en
tid sedan födelsedagen.

Hans Nyman
fil lic, språkrådgivare,
Svenska Läkaresällskapet,
Stockholm

Resistens
måste väl
vara palpabel?
På senare tid har jag fått fle-

ra remisser, där ordet »resi-
stens» har använts som syno-
nym till tumör, expansivitet
etc. Till exempel: »Röntgen
har visat resistens i vänster
lunga. Tacksam för datortomo-
grafi» eller »Tacksam för
punktion av cystisk resistens i
vänster njure».

Onödig komplikation
Resistens betyder ju mot-

stånd och »en resistens» som
medicinsk term anger en för-
ändring som ger sig till känna
genom ökat motstånd mot pal-
pation, såsom förstorade lymf-
körtlar i axillen eller en dilate-
rad gallblåsa. Det vanliga ut-
trycket »palpabel resistens» är
alltså en onödig komplikation,

eftersom alla resistenser måste
palperas.

Att använda uttrycket »re-
sistens» på icke-palpabla för-
ändringar i lungor och njurar
måste vara felaktigt, även om
man kan sympatisera med re-
misskrivarnas svårighet att fin-
na en bra synonym till det emo-
tionellt laddade »tumör».

Anders Sjövall
överläkare, avdelningen för
medicinsk radiologi,
Sjukhuset, Hässleholm

Finsk förebild
för bildering
Det vore pretentiöst av mig

att försöka summera debatten
om bildering. Margareta West-
mans »Lycka till med bildera!»
i Läkartidningen 6/96 är den
bästa sammanfattningen. Den
kan lika bra uttryckas så här:
»Någon vägande invändning
mot bildering har inte fram-
kommit.»

Redan hemtam?
»Varför är det inte fint att

skapa?» frågar Margareta
Westman vidare. Nyskapelser
känns främmande, men främ-
lingskap är något som brukar
gå över med tiden. Den nya ter-
men har vid det här laget skri-
vits och uttalats (till och med i
radions »Vetandets värld») så
många gånger att den redan
känns ganska hemtam i språket
och naturlig på tungan.

Fyller ett behov
Språkligt är det grönt ljus.

Däremot vet väl ingen ännu hur
ljus framtid ordet får i sitt rätta
vetenskapliga element. Här-
omdagen gav mig Margaretha
Terner vid Sverigefinska
språknämnden en intressant
upplysning som möjligen kan
stärka oddsen för bildering.

Finskan översätter »imag-
ing» till »kuvantaminen». Or-
det täcker alla former av bild-
framställning, t ex undersök-
ningar med röntgen, isotoper
och ultraljud. Det används fli-
tigt, fyller tydligen ett behov.
Dess struktur kommer så nära
bildering den någonsin kan:
kuva är lika allmänt i finskan
som vårt bild, och suffixet
(egentligen är det två) -ntami-
nen gör ett verbalsubstantiv av
ett verb exakt som vårt -ering.
Finskan har förvisso en betyd-
ligt starkare tradition att över-

sätta främmande ord än svens-
kan. Men finskan kan få föregå
med gott exempel och i dubbel
bemärkelse bli vår förebild.

Hans Nyman
fil lic, språkrådgivare,
Svenska Läkaresällskapet,
Stockholm

Pharmaco-
vigilance –
usch!
Läkemedelsverket fram-

härdar – senast i sin Informa-
tion nr 1, 1996, sidan 59 – i att
använda det helt osvenska och
alldeles onödiga ordet »phar-
macovigilance», trots att man
själv i texten måste översätta
och förklara det med »om läke-
medelsbiverkningar och andra
risker med läkemedelsbehand-
ling». Vad är förresten i detta
sammanhang »andra risker» –
bör inte läkemedelsbiverk-
ningar täcka alla negativa ef-
fekter av behandling med läke-
medel?

Jag har tidigare skrivit om
detta både till Läkemedelsver-
ket och till Kjell Strandberg,
dess generaldirektör, dock utan
att få svar.

Även om EU efter franskt
mönster har valt att använda
ordet »pharmacovigilance»
finns det ingen som helst an-
ledning att använda ordet i
Sverige. Här bör vi tala om lä-
kemedelsbiverkningar. Vid de
kurser, som anordnas kan man
ju, om det känns angeläget, för-
klara ordet »pharmacovigil-
ance».

På svenska betyder vigilans
»låna pengar, dra sig fram med
smålån», exemplifierat t ex i
»Gluntens vigilans».

Lars Erik Böttiger
professor, Saltsjö-Boo

Kommentar:

Hjälp
Läkemedels-
verket!
Läkartidningen har från Lä-

kemedelsverket fått beskedet
att man förgäves sökt lösa det
problem som Lars Erik Bötti-
ger tar upp.

Läkartidningens läsare kan-
ske kan hjälpa till? Förslag till
fyndig lösning välkomnas till

Språkspalten, Läkartid-
ningen, Box 5603, 114 86
Stockholm.
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Föreslå svenska
beteckningar!

Så fort man kommer utan-
för sitt eget specialfält är
det svårt att förstå termer
som för specialisten på
området är självklara.
Särskilt gäller detta för
nya metoder, apparater
osv, vilka i början ofta
sprids under sitt engelska
namn. Då är det extra vik-
tigt att termen förklaras på
svenska första gången
den används i en artikel.
Så snart som möjligt bör
man förstås försöka finna
en bra svensk beteckning.

Finns det sådana problem
i artiklar du läser eller skri-
ver?
Läkartidningens redaktion
välkomnar debattinlägg
om sådana termer. Debat-
ten kring nya ord visar att
Läkartidningens läsare
gärna antar utmaningen
att skapa svenska beteck-
ningar!


