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KORRESPONDENS KORRESPONDENS

Hans Nyman ber i Läkartidningen
43/99 om synpunkter på det eventuel-
la hotet mot det svenska medicinska
språket, framför allt från engelskan.
Som varningssignaler anges bla att
största delen av kurslitteraturen är
skriven på engelska och att medicins-
ka avhandlingar nästan alltid skrivs på
engelska.

Detta är ingen ny situation. Själv
började jag läsa medicin i Lund 1957
och fick fram till min med lic aldrig
uppleva en lärobok skriven på svens-
ka, men minns att det på 1960-talet
började komma åtminstone nordiska
läroböcker i ett flertal ämnesområden.
Det kändes nästan som fusk med så
lättläst litteratur, när man själv kämpat
med bla tyska Rauber–Kopsch i ana-
tomi och en dansk lärobok i organisk
kemi (det tog litet tid innan man insåg
vad ilt och ravsyre betydde!). Engels-
kan dominerade alltså inte på den ti-
den, men svenskan var minst lika från-
varande som nu. Dominansen av ut-
ländska läroböcker är alltså inget nytt
och upplevdes knappast som något
större hot.

Medicinska avhandlingar har väl
sällan skrivits på svenska, eftersom
författarna alltid hoppats på en större
läsekrets än den inhemska! Jag har fle-
ra avhandlingar från 1930-talet i min
bokhylla (bl a min fars), och de är
samtliga skrivna på engelska eller tys-
ka.

Att svenskan är ett språk med be-
gränsad spridning och att vi måste ut i
den engelskspråkiga medicinska litte-
raturen för att inhämta och presentera
den senaste informationen är ett fak-
tum vi läkare måste leva med. Då ser
jag det som ett större problem att det är
så svårt för oss att diskutera sjukdomar
med våra patienter på ett korrekt sätt.
Som Sven-Anders Sölveborn påpekar
i Läkartidningen 42/99 saknas godtag-
bara svenska uttryck för så vanliga
diagnoser som artros och spondylos.
Tyvärr använder många kolleger »för-

slitning» och liknande när de talar med
patienterna (och skriver också så i
röntgenremisserna!), vilket skapar all-
varliga missförstånd.

Svenska Läkaresällskapets kom-
mitté för medicinsk språkvård skulle
kunna göra en stor insats genom att fö-
reslå lämpliga svenska uttryck för des-
sa och andra nya, svåröversättliga dia-
gnoser. Eller skall vi helt enkelt använ-
da de latinska termerna även i samtal
med lekmän som i den engelskspråki-
ga världen, där man talar om tex
»osteoarthritis»? Fibromyalgi har ju
snabbt vunnit anklang som diagnos
även i svenska sammanhang!
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överläkare, röntgenavdelningen,
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Replik
Tack för din kommentar! För da-

gens unga medicinare låter det nog
nästan overkligt att tyskan bara några
decennier tillbaks var dominerande
språk i kurslitteraturen. För tillf ället
torde svenska studenters tyskkunska-
per vara minst sagt ojämna och och
knappast tillåta tyska läroböcker i lit-
teraturlistorna.

Litteraturstudium på främmande
språk är alltså inget radikalt nytt för lä-
karstudenter. Men tyskan har nog, för-
enklat uttryckt, varit ett mindre hot ef-
tersom tyska termer ofta är mycket
lika de svenska och naturligt låter sig
översättas. Det tyska Blinddarment-
zündungblir lätt ’blindtarmsinflam-
mation’. Engelska termer, i detta fall
appendicitis, är oftast rena latinet och
därmed lättare att behålla för fackme-
dicinaren men samtidigt svårare att
förstå för lekmannen.

Patienten skall kunna
förstå sin journal
Sjövall framhåller alltså att situa-

tionen inte är alldeles ny. Något som
emellertid delvis är nytt och alltmer
betonas är att patienten skall kunna
förstå sin egen journal och att, som
Sjövall uttrycker det, läkaren skall
kunna »diskutera sjukdomar med pati-
enterna på ett korrekt sätt». Dilemmat
är klassiskt: skall den »lärda» latinska
(engelska) termen behållas och för-
svenskas, eller bör den översättas till
ren svenska?

Exemplen artros och spondylos vi-
sar en utväg som idag oftast är den bäs-
ta: att de klassiska termerna behålls
men förklaras så långt det är möjligt
för lekmannen – patienten. Att hitta en
adekvat svensk term för artros eller
spondylos är, som Sjövall framhåller,
svårt. Det är lättare att, alltefter behov,
fylla en främmande term med lämpligt
innehåll. Vi har ofta påpekat att det
idag finns en stark beredvillighet att ta
in klassiska medicintermer i allmän-
språket och är därför benägna att sva-
ra ja på Sjövalls sista fråga: »Skall vi
helt enkelt använda de latinska termer-
na även i samtal med lekmän som i den
engelskspråkiga världen?»

Vad tycker studenterna om
engelskan i undervisningen?
En nymodighet som intresserar oss

men som Sjövall inte berör är engels-
kan som föreläsningsspråk. Hur van-
ligt är det att engelska används vid fö-
reläsningar och seminarier, kanske av
lärare med svenska som modersmål?
När så är fallet, hur får studenterna lära
sig gängse »svenska» medicinska ter-
mer inom just det området? Vad tyck-
er studenterna?
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