
Två recensioner
av bok om
medicinspråk
Eftersom denna bok är

avsedd att användas både i
undervisning av olika perso-
nalgrupper inom vården och
av läkare i allmänhet har vi
bett företrädare för de stör-
sta målgrupperna att recen-
sera den.

Hans Nyman och Svenska
Läkaresällskapets kommitté
för medicinsk språkvård. Me-
dicinens språk. 216 sidor.
Stockholm: Almqvist & Wik-
sell Medicin, 1996. Pris ca 250
kr. ISBN 91-634-1398-1.

EFTERLÄNGTAD
LÄROBOK OM MODERNT
MEDICINSPRÅK
Recensenter: Cecilia Car-

lén-Nilsson, museichef/lärare
i medicinsk terminologi, Stif-
telsen medicinhistoriska mu-
seerna i Lund och Helsing-
borg, och Majlis Aurér, vård-
dokumentationslärare och lä-
rare i medicinsk terminologi.

För snart tio år sedan inrät-
tade Svenska Läkaresällskapet
en kommitté för medicinsk
språkvård med representanter
för Läkaresällskapet, Läkartid-
ningen, Svenska språknämn-
den, Medicinskt terminologi-
lexikon och Sjukdomsklassifi-
kationen. Redan tidigare fanns
Läkartidningens språkspalt,
där problem inom det medi-
cinska språkområdet behand-
las.

»Medicinens språk», som
nu utgivits, kan ses som en god
frukt av kommitténs arbete och
kan avnjutas i småportioner.
Den ordineras av författarna
»som en god (även i betydelsen
välsmakande) medicin mot
känslor av otillräcklighet och
främlingskap inför det medi-
cinska språket».

Bokens kapitel är skrivna
av olika författare. 14 av bo-
kens 17 kapitel har författats av
Hans Nyman, som är Läkare-
sällskapets språkrådgivare och
kommitténs sekreterare. Han
har dessutom en lång erfaren-
het av språkpedagogik. Det är
ytterst värdefullt att en fack-
man inom det medicinska
språkområdet tagit sig an den-
na uppgift. Länge har det sak-
nats ett modernt läromedel
skrivet av en språkexpert. La-
tinprofessor Gerhard Bendz’
utmärkta lärobok »Latin för
medicinare» skrevs för snart
femtio år sedan och svarar där-

för inte mot de krav som ställs
i dag av dem som skall hantera
det medicinska språket. Kär-
nan i detta språk har sedan
länge utgjorts av latinska ter-
mer med ett stort inslag av lati-
niserade grekiska ord.

Frigörelse från latinet
Utvecklingen har i vår tid

gått mot en allt större frigörel-
se från latinets språkdräkt.
Målsättningen är nu att använ-
da det egna språket, svenskan,
och att gå ifrån latinets sätt att
kombinera ord, vilket kräver
kunskaper i latinsk ordböjning.
Men samtidigt upptäcker man
att de latinska och grekiska or-
den är oumbärliga. Ju mer be-
roende vi blir av internationel-
la kontakter, desto mer fram-
träder den gemensamma struk-
turen i den medicinska ordskat-
ten. Det finns olika regler för
att anpassa de latinska och gre-
kiska orden till svenska, engel-
ska osv, men orden är i grunden
desamma och har i de flesta fall
samma betydelse.

I takt med frigörelsen från
latinets språkform har grekis-
kan fått större betydelse som
långivare. Grekiskans behän-
diga sätt att kombinera stam-
mar (ot-o-rin-o-laryng-o-logi)
har bidragit till att många ord
nu nybildas med grekiskan
som utgångspunkt och utan att
dessa nya ord anpassas till la-
tinsk form.

Uppläggningen
kan diskuteras
Mot bakgrund av denna ut-

veckling kan man diskutera
uppläggningen av boken, nå-
got som författarna efterlyser i
förordet.

Tre viktiga moment i boken
är latinsk formlära, latinsk ord-

bildning och grekisk ordbild-
ning. Dessa behandlas i kapit-
len 6–11.

I formläran delas orden in i
ordklasser och efter böjnings-
mönster. Formlära är ett ut-
märkt och beprövat redskap
vid språkinlärning och bygger
på en språkanalys med rötter i
samma område som den medi-
cinska terminologin, dvs den
antika grekiska kulturen.

I ordbildningsläran sorteras
orden med hjälp av de byggste-
nar, morfem, som ingår i orden.
I kapitlet om grekiskan presen-
teras grekiska adjektivsuffix
och substantivsuffix med
många belysande exempel.

När det gäller latinsk ord-
bildning behandlas ordbild-
ning på basis av verb i ett sär-
skilt kapitel. Verben presente-
ras här i en alfabetisk förteck-
ning med prov på adjektiv och
substantiv som bildats av re-
spektive verbstam, en välkom-
men nyhet i en lärobok i det
medicinska språket!

I fråga om substantiv och
adjektiv bildade med hjälp av
olika suffix har Hans Nyman
valt att integrera formlära och
ordbildningslära och förteckna
orden efter respektive böj-
ningsmönster. I några fall har
ord placerats i fel deklination,
ascites och diabetes böjs enligt
första deklinationen, likaså
syndrome. Detta är ingen stör-
re katastrof. Orden förekom-
mer aldrig i böjda former! Or-
den diabetes och syndrome
kunde i stället ha tjänat som ex-
empel på sammansättningar
med prefixen dia- och syn-. Av
de 45 ord som presenteras i
fjärde deklinationen förekom-
mer endast två i böjda former
nämligen manus (hand) och
genu (knä).

Önskvärda
förändringar
En alternativ uppläggning

av boken, som skulle ge större
tyngd åt den nu alltmer bety-
delsefulla ordbildningsläran,
vore att samla de latinska suf-
fixen och utöka den latinska
ordbildningsläran i ett avsnitt
som är uppbyggt på samma sätt
som ett motsvarande grekiskt
avsnitt. Detta skulle även un-
derlätta vid sökandet i boken.
Avsaknaden av ett alfabetiskt
ordregister gör det också svåra-
re att hitta i boken när man vill
använda den som uppslags-
verk. Förhoppningsvis kom-
mer Lindskogs nya medicinska
ordbok (som snart är klar) att

kompensera den bristen efter-
som där anges både ordens ge-
nus och deklinationstillhörig-
het.

Det hade varit en fördel om
betoningen alltid markerats när
den inte ligger på penultiman.
Nu måste man gå tillbaka i bo-
ken och leta regler om man är
tveksam. Man får en känsla av
att Hans Nyman ibland gjort
åverkan på språket genom på-
verkan av medicinare. Varför
har annars t ex ett ord som reti-
na fått den av en del medicina-
re använda betoningen retina,
men ett ord som vesica fått be-
hålla den korrekta betoningen,
trots att ordet nog alltid i prak-
tiken betonas vesica. (Streck
under vokalen markerar ton-
vikten.)

Några moment skulle man
vilja föra närmare varandra i
boken med tanke på undervis-
ningen: De latinska prepositio-
nerna kan presenteras före pre-
fixen. I kapitlet om prepositio-
nerna förklaras reglerna bakom
dessa, och man får några exem-
pel på vanligen förekommande
prepositionsuttryck. Hans Ny-
man påpekar att aktiv inlärning
är onödig. Men varför missun-
na den intresserade läsaren
denna möjlighet? Böjnings-
mönster för ackusativ och abla-
tiv hade inte tagit stor plats,
men hade uppskattats av den
språkintresserade. Latinets ut-
tal och försvenskningen av la-
tinska ord hör intimt samman
men behandlas i början respek-
tive i slutet av boken.

Ett tillägg till den grekiska
delen vore de grekiska räkne-
orden som faktiskt har stor be-
tydelse vid bildning av fackter-
mer.

Lista över
viktiga termer
Några kapitel kan betraktas

som nytillskott i en lärobok av
detta slag, t ex det som behand-
lar »Några utmärkande drag i
engelsk terminologi». Det ger
mersmak, och intrycket är att
det är för kort men ändå av stort
värde i undervisningen.

Kapitlet om läkemedels-
språket har många värdefulla
upplysningar att ge en läsare
med en utmärkt lista över vikti-
ga termer.

Vid Universitetet i Lund
pågick under hösten 1996 en
tiopoängskurs i medicinsk ter-
minologi för läkarsekreterare.
Boken »Medicinens språk»
användes där som kurslittera-
tur. Att boken lägger stor vikt
vid kopplingen mellan la-
tin–grekiska och moderna
språk känns väsentligt, och
man uppskattar mångfalden av
exempel. Boken har varit lätt
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att läsa och har bra förklaring-
ar och intressanta exempel.
Man skulle dock önska att den
korrekturlästs mera noggrant.
Antalet korrekturfel distrahe-
rar studierna.

Skämtsam ton
gör boken njutbar
Hur termer i dagens medi-

cinska språk speglar äldre ti-
ders uppfattning om sjukdo-
mar belyses i ett inledningska-
pitel där bakgrunden till den
framväxande terminologin
skildras. Ordförklaringar med
kulturhistoriska glimtar ibland
med skämtsam ton bidrar till
att göra boken njutbar och kan
kanske bidra till att avdramati-
sera latinet. Medicinarnas uttal
av latinet (med extra långa vo-
kaler) har gett de latinska or-
den en ödesdiger prägel som
för tankarna till Falstaff Fakirs
uttalande i »Envar sin egen
professor»: »De döda språken
kallas så på grund av den grav-
lika stämma varmed de fram-
sägas av den erfarne översätta-
ren.» •

GOD INSIKT
I MEDICINENS
SPRÅK BERIKAR
VARDAGSARBETET
Recensent: universitetslek-

tor Göran Wennergren, barn-
medicinska kliniken, Östra
sjukhuset, Göteborg.

Den utmärkta boken »Me-
dicinens språk», som varit min
underhållande kvällslektyr un-
der senaste tidens bistra vinter-
kvällar, är utgiven av Svenska
Läkaresällskapet och dess
kommitté för medicinsk språk-
vård. Huvudförfattare och an-
svarig för de flesta kapitlen är
Hans Nyman, välkänd för Lä-
kartidningens läsare. Medver-
kar med egna kapitel gör också
andra medlemmar i Läkaresäll-
skapets språkkommitté: Ulla
Clausén, Jarl Holmén, Bengt I
Lindskog (för övrigt just i da-
garna aktuell även med en ny,
helt reviderad upplaga av sitt
lexikon »Medicinsk termino-
logi»), Stephan Rössner och
Peter Wahlberg. Texten kryd-
das med kluriga teckningar av
Lasse Persson.

Lärobok och
nöjeslitteratur
Boken är utformad så att

den ska fylla kursfordringarna i
ämnet Medicinsk terminologi i
vårddokumentationsutbild-
ningen (läkarsekreterarutbild-
ningen) men den har förvisso
ett intresse långt utanför den
målgruppen. De flesta doktorer
har ju sin gymnasieutbildning

på naturvetenskaplig linje.
Våra kunskaper i de klassiska
språken vilar därmed helt na-
turligt ofta på bräcklig grund.
Boken kan ordineras som god,
också i betydelsen välsmakan-
de, medicin mot sådana even-
tuella tillkortakommanden.
Även de språkintresserade lä-
kare som menar sig relativt väl
behärska den terminologi vi
dagligen använder oss av, tror
jag mig kunna utlova åtskilliga
aha-upplevelser och nya upp-
täckter. 

Kapitlen om historisk bak-
grund, språklig terminologi,
ordbildning och uttal är lättill-
gängligt skrivna. För den som
vill tränga djupare in i latinet
och grekiskan finns dock kapi-
tel som ger rika möjligheter
också till det.

Hans Nyman förmedlar på
relativt begränsat utrymme im-
ponerande mycket språklig
kunskap. »Medicinens språk»
kan därför läsas såväl mest för
nöjes skull som användas som
lärobok och uppslagsbok. 

Språkinsikter bra
för patientkontakten
Att förstå den egentliga be-

tydelsen av de ord vi använder
oss av och deras ursprung gör
vardagsarbetet rikare och mer
givande. Jag vågar också påstå
att den kollega som har god in-
sikt i medicinens språk och ter-
minologi får lättare att kommu-
nicera med sina patienter – och
på så sätt faktiskt gör ett bättre
jobb än utan denna kunskap.
Slutkapitlet som skrivits av
Bengt I Lindskog, Stephan
Rössner och Peter Wahlberg
ägnas åt just språket i den me-
dicinska vardagen och kom-
munikationen mellan läkare
och patient.

För de kolleger som vill ge-
nomskåda och förstå de termer
som vi dagligen använder oss

av, och som vi har en intuitiv
men faktiskt ofta ofullständig
förståelse av, kommer boken
att ge god behållning. •

Sår på danska
Finn Gottrup, Lars Olsen,

red. Sår. Baggrund, diagnose
og behandling. 276 sidor. Kö-
penhamn: Munksgaard, 1996.
Pris 275 dkr. ISBN 87-16-
11645-3.

Recensent: docent Harry
Beitner, hudkliniken, Karo-
linska sjukhuset, Stockholm.

Under 1990-talet har det ut-
kommit ett relativt stort antal
böcker som tagit upp proble-
matiken med kroniska sår. Or-
saken till att ämnesområdet ak-
tualiserats torde vara genom-
brott inom forskningen avseen-
de sårläkningsprocessen, vil-
ket genererat en ny syn på om-
händertagandet av kroniska
sår. Den snabbt ökande kun-
skapsmassan har medfört att
man inom EU alltmer diskute-
rar om sårvård skall bli en egen
specialitet.

Samtidigt sker en utveck-
ling av vårdkedjan, där man på
flera håll i Europa etablerat
»sårläkningscentra». Så är
även fallet i Köpenhamn. Före-
liggande bok utgår från »Sår-
helings Centeret ved Bispe-
bjerg Hospital».

Sår i ett kirurgiskt
perspektiv
De olika avsnitten i »Sår.

Baggrund, diagnose och be-
handling» har skrivits av en
lång rad framstående danska
specialister, som utifrån sina
olika specialiteter ger en bred
och initierad bild av olika sår-
typers karakteristika. Redaktö-
rer är professor Finn Gottrup,
som är en internationellt eta-
blerad profil i sårläkningskret-
sar, och Lars Olsen, som nume-
ra arbetar åt Leo Pharmaceuti-
cals.

Boken är disponerad i en in-
ledande allmän del följd av en
systematisk genomgång av de
olika sårtyperna i en speciell
del. Denna uppdelning är lyc-
kad, då den första delen är mer
av lärobokskaraktär, där gene-
rella principer presenteras på
ett föredömligt översiktligt sätt
medan den senare delen mer
kan nyttjas som uppslagsbok.
Professor Gottrup är kirurg,

och detta avspeglar sig i boken
som har ett mer kirurgiskt per-
spektiv vid en jämförelse med
andra liknande publikationer.

Imponerande bredd
Bokens bredd är impone-

rande. Den innehåller genom-
gångar av immunologiska/me-
tabola sår, sår orsakade av mu-
tilationer, sår i munhålan, pe-
ristomala hudförändringar och
sår m m. Naturligtvis ges en in-
gående presentation av de van-
ligaste sårtyperna såsom venö-
sa, arteriella, vaskuliter, tryck-
sår osv.

I samtliga kapitel förekom-
mer ett stort antal tabeller, där
såväl utredningsgång, diffe-
rentialdiagnoser och indel-
ningar i olika stadietyper m m
på ett enkelt och överskådligt
sätt sammanfattar innehållet.
Dessutom är boken rikligt illu-
strerad med kliniska fotografi-
er i fyrfärgstryck och komplet-
terad med schematiska teck-
ningar, såväl i svartvitt som i
färg. Trots ett omfattande inne-
håll har boken ett behändigt
format och ryms i läkarrockens
ficka.

Lättläst danska
Man har helt avstått från re-

ferenser i sedvanlig mening,
vilket gör boken oanvändbar
för den som vill använda dessa
utmärkta översikter för att
skaffa sig ett eget källmaterial.
Däremot avslutas varje kapitel
med ett antal sparsmakade för-
slag på bredvidläsningslittera-
tur, och faktum är att man där-
vid får tillgång till ett urval av
de väsentligaste moderna pub-
likationerna inom ämnesområ-
det.

Boken är skriven på en lätt-
läst danska och språket bör ej
avskräcka svenska läsare. För-
fattarna vänder sig uppenbarli-
gen även till en svensk läse-
krets. Detta då man genomgå-
ende anger svenska handels-
namn på beskrivna förband och
farmaceutiska specialiteter. Av
förordet framgår att man riktar
sig till en bred läsekrets bestå-
ende av läkare, sjuksköterskor,
fotterapeuter, farmaceuter etc.
Emellertid är bokens utform-
ning sådan att den i första hand
ändå vänder sig till läkarkol-
lektivet.

Innehållet i denna bok mås-
te i dess väsentliga delar be-
härskas av dem som arbetar
inom kirurgiska specialiteter,
dermatologi, endokrinologi,
geriatrik, infektion och allmän-
medicin. Den rekommenderas
därför i första hand till kolleger
som genomgår eller nyligen
genomgått sin ST-utbildning
inom dessa specialiteter. •
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