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Svenska språket hotas av do-
mänförluster, särskilt på det ve-
tenskapliga området. Så kan
man sammanfatta budskapet i
en debattartikel i dagspressen i
somras. Hur stor är då risken
att det svenska medicinska språ-
ket utarmas? Frågan diskuteras
här, och läsarna uppmanas att
inkomma med synpunkter.

Den 19 juli 1999 hade Svenska Dag-
bladet en debattartikel med titeln:
»Svenska språkets ställning bör lagfäs-
tas». Författare var professorerna Ulf
Teleman och Margareta Westman, båda
knutna till Svenska språknämnden. De-
ras tanke var inte att lagstifta motnågot,
t ex engelska lånord eller engelskt in-
flytande överhuvud. Tvärtom betona-
des vikten av bättre kunskaper i de sto-
ra moderna språken. Vad som borde
lagfästas var egentligen en självklarhet,
nämligen att texter och dokument, vik-
tiga för oss svenskar, också måste fin-
nas tillgängliga på svenska. Man varna-
de för språkliga »domänförluster», var-
med menas att hela områden inom ve-
tenskap eller kultur går mer eller mindre
förlorade för svenskan. Detta kan bli
följden om ingen bevakar svenskans
plats.

Ett område där svenskan särskilt ris-
kerar att drabbas av en sådan domän-
förlust är det som omfattas av den nya
informationstekniken. Av den anled-
ningen bildades 1996 Svenska data-
termgruppen, med uppgift att skapa
och hävda ett funktionellt svenskt data-
språk.

En intressant och viktig fråga är nu:
I vilken mån riskerar medicinen att bli
en domän där svenskan mer eller mind-
re trängs undan? Läkaresällskapets

språkkommitté känner samma ansvar
för medicinspråket som datatermgrup-
pen för dataspråket. Frågan är inte lätt.
För att få synpunkter med relevans för
medicinspråket citeras två meningar ur
deras artikel: »Vill vi verkligen att en

stor del av gymnasisterna inte ska kun-
na tala och skriva på svenska om t ex
kemi, att de inte ska veta vad oxygenhe-
ter på svenska?» och vidare: »Vill vi att
framtidens naturvetare ska vara av-
stängda med sin expertis från till exem-
pel miljö- och hälsovårdsdebatt bara
därför att de inte förmår dela med sig av
sin kunskap på svenska?»

I dessa citat uttrycks det som oroar
författarna mest, nämligen att sådana
svenska domänförluster till engelskan
skapar klassklyftor då stora delar av be-
folkningen blir språkligt utestängda
från en demokratisk samhällsdebatt och
från värdefull ny kunskap.

Hur står det då till med medicinsprå-
ket? Kan engelskan även här bli ett hin-
der för den allmänna tillgängligheten?
Om man jämför ett nummer av Läkar-
tidningen med ett nummer av en data-
tidskrift känner man sig kanske lugnad.
Än tryggare blir man vid tanken på att
just medicinspråkets svenska till en del
redan är lagfäst: Journallagen stadgar ju

att journaler avfattas på en för patienten
begriplig svenska.

Men det finns också varningssigna-
ler och oroande fakta:
– kurslitteraturen i läkarutbildningen

är till största delen skriven på engels-
ka

– föreläsningar och till och med hela
kurser i läkarutbildningen ges på
engelska, om än fortfarande relativt
sällan

– medicinska avhandlingar, både pre-
kliniska och kliniska, skrivs nästan
alltid på engelska

– de rapporter och artiklar som specia-
listläkarna läser och medicinska
forskare skriver inom sina egna fack
publiceras oftast i engelskspråkiga
tidskrifter.

Hur lär sig blivande läkare
svenska medicintermer?
Allt detta kan te sig hotfullt ur

svensk synvinkel. Hotets allvar be-
stäms dock av flera mer eller mindre
kända omständigheter. Några förhål-
landen som behöver förtydligas är: För-
svenskas eller översätts engelska ter-
mer regelbundet i svensk medicinsk
text? Har studenter och forskare någon
svårighet att vid behov översätta till
svenska? I de fall kurser ges helt på
engelska, hur får studenterna känne-
dom om svenska medicinska termer för
den händelse att de tänker arbeta som
läkare i Sverige? Har den engelska som
används inom forskningen någon rele-
vans för det språkliga utbytet med pati-
enter och allmänhet? Är kanske dessa
nivåer så skilda att de inte interfererar?
Om engelskan tenderar att breda ut sig,
blir förlusten då störst för den samman-
hängande texten, dvs utredning och ar-
gumentation, eller drabbar den mera
den rena terminologin?

Vi i Svenska Läkaresällskapets kom-
mitté för medicinsk språkvård är tack-
samma för alla typer av kommentarer
och funderingar, långa och korta, posi-
tiva och negativa, när det gäller engels-
kans användning i det svenska medi-
cinska språket. •

Engelska hotet mot svenskan
i medicinen – oroande eller ofarligt?
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MEDICINENS SPRÅK

IL
LU

S
T

R
A

T
IO

N
: L

A
S

S
E

 P
E

R
S

S
O

N


