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Hva betyr disse begrepene?

Venepunksjon

Profylakse

Obstipasjon

Biopsi

Negativt prøvesvar



Befolkningens kjennskap til medisinsk fagspråk

Venepunksjon
 Blodprøvetaking 36 %

Profylakse
 Forebygging 39 %

Obstipasjon
 Forstoppelse 61 %

Biopsi
 Vevsprøve 77 %

Negativt prøvesvar
 Resultat som ikke tyder 

på sykdom  80 %



Befolkningens kjennskap til medisinsk fagspråk

 De 1000 spurte visste 
gjennomsnittlig hva tre 
av fem begrep betydde

 Forståelsen økte med 
økende utdanning

 Kvinner skåret litt bedre 
enn menn

 De eldste (> 60 år) hadde 
størst problemer med å 
forstå begrepene

 Kjennskapen til 
medisinsk fagspråk er 
begrenset i befolkningen





”55 år gml mannlig bussjåfør m lette 
smerter i precordiet v anstr noen mnd . 
Utviklet angina pectoris og innl  i juli 2008. 
Coronar angiografi viste okklusjon av flere 
coronararterier m flg bypass operasjon. Post 
op arytmi, temporær pacemaker. Lett 
diabetes mellitus og hyperkolesterolemi, 
utredet for Müller-Harbitz’ sykdom. Mars 
2010 innl  ø hj for brystsm.  EKG påviste 
infarct i myokardiet. Trombolytisk beh gav 
symptomfrihet. Deretter stenting. Moderat 
hypertoni, BT 170/100. Med:  ASA, 
Glucophage, Selo-Zok, Zocor”. OBS 
compliance.”



• fagspråk, språkform som er knyttet til et fag eller en 
spesialitet (i vid forstand) og er i bruk blant utøvere av 
faget. Fagspråket er særlig kjennetegnet ved innslag av et 
spesielt ordforråd. Hvis dette er knyttet til faget uansett 
hvem språkbrukeren er, utgjør det fagets terminologi. Hvis 
det atskiller seg fra vanlig (allmennspråklig) språkbruk 
bare ved å være et gruppespråk for utøverne eller 
spesialistene, er det en faglig sjargong. Et fag har både en 
terminologi og en fagsjargong, og grensen mellom dem er 
ikke skarp. I ordforrådet inngår vanligvis mange 
fremmedord, evt. allmennspråklige ord i en særbetydning.

Store Norske Leksikon







”Medicine was not only our life; 
it was our second language”

Rob Tenery. M.D.  
Dr Mayo’s Boy. A century of American Medicine



Et maktspråk?



”Medisin er ikke et maktspråk”

 Leger er avhengige av god 
kommunikasjon for å lykkes

 Medisinere er aktive i 
opplysningsarbeid og popularisering

 Medisinere er blitt avkrevd 
forståelige forklaringer og 
framstillinger

 Medisinerne har aldri fått monopol 
på perspektivet i fagspråket sitt

Blakar RM. Medisin, kommunikasjon, språk og (av)makt. 2003



Medisinsk terminologi
Kroppen
hypofyse, radius, 
tibia, miksjon, 
genfrekvens...

Sykdommer
hallux valgus, 
inkontinens, 
ablasjon, fraktur...

Helsetjenesten
DRG, DPS, elektiv, 
perfusjonist...... 



Medisinsk fagsjargong

”Ø hjelp” 
”Obs-posten”
”Ensenga på 501” 
”Stans i mottaket”
”Previsitt på toposten”
”Bare negative prøvesvar”





Språket brukes 
ikke bare til å 
formidle 
informasjon, 
men også som 
et ”verktøy” i 
diagnostikk, 
behandling og 
omsorg



tonsillitt

halsbetennelse



Ordenes helbredende kraft



Magisk formular mot tannverk
 Ratalibus +
 Ratalibu +
 Ratalib +
 Ratali +
 Ratal +
 Rata +
 Rat +
 Ra +
 R +







”55 år gml mannlig bussjåfør m lette 
smerter i precordiet v anstr noen mnd . 
Utviklet angina pectoris og innl  i juli 2008. 
Coronar angiografi viste okklusjon av flere 
coronararterier m flg bypass operasjon. Post 
op arytmi, temporær pacemaker. Lett 
diabetes mellitus og hyperkolesterolemi, 
utredet for Müller-Harbitz’ sykdom. Mars 
2010 innl  ø hj for brystsm.  EKG påviste 
infarct i myokardiet. Trombolytisk beh gav 
symptomfrihet. Deretter stenting. Moderat 
hypertoni, BT 170/100. Med:  ASA, 
Glucophage, Selo-Zok, Zocor . OBS 
compliance.”



Medisinsk fagspråk er internasjonalt –
akkurat som medisinen selv



Hippokrates (ca 460 – ca 377 f.Kr.)



”55 år gml mannlig bussjåfør m lette 
smerter i precordiet v anstr noen mnd . 
Utviklet angina pectoris og innl  i juli 2008. 
Coronar angiografi viste okklusjon av flere 
coronararterier m flg bypass operasjon. Post 
op arytmi, temporær pacemaker. Lett 
diabetes mellitus og hyperkolesterolemi, 
utredet for Müller-Harbitz’ sykdom. Mars 
2010 innl  ø hj for brystsm.  EKG påviste 
infarct i myokardiet. Trombolytisk beh gav 
symptomfrihet. Deretter stenting. Moderat 
hypertoni, BT 170/100. Med:  ASA, 
Glucophage, Selo-Zok, Zocor. OBS 
compliance.”



Aulus Cornelius Celsus 
(ca 25 f.Kr – ca 50 e.Kr)



”55 år gml mannlig bussjåfør m lette 
smerter i precordiet v anstr noen mnd . 
Utviklet angina pectoris og innl  i juli 2008. 
Coronar angiografi viste okklusjon av flere 
coronararterier m flg bypass operasjon. Post 
op arytmi, temporær pacemaker. Lett 
diabetes mellitus og hyperkolesterolemi, 
utredet for Müller-Harbitz’ sykdom. Mars 
2010 innl  ø hj for brystsm.  EKG påviste 
infarct i myokardiet. Trombolytisk beh gav 
symptomfrihet. Deretter stenting. Moderat 
hypertoni, BT 170/100. Med:  ASA, 
Glucophage, Selo-Zok, Zocor. OBS 
compliance.”



Angloamerikansk

http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.realhealth.tv/wp-content/uploads/2010/02/Harvard-Medical-School.jpg&imgrefurl=http://www.realhealth.tv/harvard-medical-school.html&usg=__RQnSfAhxPXlviTncc0I0WpG0lvM=&h=333&w=500&sz=91&hl=no&start=0&zoom=1&tbnid=Msj11RZImCFIdM:&tbnh=106&tbnw=159&prev=/images?q=harvard+medical+school&um=1&hl=no&rlz=1T4GFRE_noNO362NO362&biw=1259&bih=528&tbs=isch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=678&vpy=273&dur=203&hovh=183&hovw=275&tx=108&ty=80&ei=BLCjTJ_lGY-ROJaz7IED&oei=BLCjTJ_lGY-ROJaz7IED&esq=1&page=1&ndsp=21&ved=1t:429,r:18,s:0�
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”55 år gml mannlig bussjåfør m lette 
smerter i precordiet v anstr noen mnd . 
Utviklet angina pectoris og innl  i juli 2008. 
Coronar angiografi viste okklusjon av flere 
coronararterier m flg bypass operasjon. Post 
op arytmi, temporær pacemaker. Lett 
diabetes mellitus og hyperkolesterolemi, 
utredet for Müller-Harbitz’ sykdom. Mars 
2010 innl  ø hj for brystsm.  EKG påviste 
infarct i myokardiet. Trombolytisk beh gav 
symptomfrihet. Deretter stenting. Moderat 
hypertoni, BT 170/100. Med:  ASA, 
Glucophage, Selo-Zok, Zocor. OBS 
compliance.”



Forkortinger
 aids
 hiv 
 KOLS
 MS
 PCA
 PCB
 PCI
 PCN

TLC



”55 år gml mannlig bussjåfør m lette 
smerter i precordiet v anstr noen mnd . 
Utviklet angina pectoris og innl i juli 2008. 
Coronar angiografi viste okklusjon av flere 
coronararterier m flg bypass operasjon. Post 
op arytmi, temporær pacemaker. Lett 
diabetes mellitus og hyperkolesterolemi, 
utredet for Müller-Harbitz’ sykdom. Mars 
2010 innl ø hj for brystsm.  EKG påviste 
infarct i myokardiet. Trombolytisk beh gav 
symptomfrihet. Deretter stenting. Moderat 
hypertoni, BT 170/100. Med: ASA, 
Glucophage, Selo-Zok, Zocor. OBS
compliance.”



Eponymer – navn tatt fra egennavn

Parkinsons sykdom

Downs syndrom

Armauer Hansen



”55 år gml mannlig bussjåfør m lette 
smerter i precordiet v anstr noen mnd . 
Utviklet angina pectoris og innl  i juli 2008. 
Coronar angiografi viste okklusjon av flere 
coronararterier m flg bypass operasjon. Post 
op arytmi, temporær pacemaker. Lett 
diabetes mellitus og hyperkolesterolemi, 
utredet for Müller-Harbitz’ sykdom. Mars 
2010 innl  ø hj for brystsm.  EKG påviste 
infarct i myokardiet. Trombolytisk beh gav 
symptomfrihet. Deretter stenting. Moderat 
hypertoni, BT 170/100. Med:  ASA, 
Glucophage, Selo-Zok, Zocor. OBS 
compliance.”



Carl Müller
(1886 – 1983)

Francis Harbitz 
(1867 – 1950) 

Charles R Stent 
(1807 – 1885) 





Både medisinen og medisinske 
termer invaderer hverdagslivet
 ”Det er som en epidemi. Mer smittsom

enn forkjølelse. Mer langvarig enn kikhoste. 
Den spres via Dagsnytt 18. Symptomene er 
tre små ord som puttes inn i enhver 
sammenheng og gjør ellers kurante 
setninger om til meningsløst babbel”

Kjetil B Alstadheim
Dagens Næringsliv



Sukkersyke
Kunstig nyre

Diabetes
Dialyse
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Sukkersyke
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Diabetes
Dialyse

Hjerneslag
Svineinfluensa



”Riket” ”Riksen”







Post eller propter
 Sannsynligvis en fornorsket kortform av ”post hoc ergo 

propter hoc” som betyr ”etter dette, derfor på grunn av 
dette”

 Brukes om situasjoner der en hendelse følger på en 
annen og vi ikke vet om det er en årsakssammenheng

 Kan oversettes med ”enten dette er grunnen eller ikke”
 Eksempel: En pasient med en uklar tilstand som får et 

antibiotikum og blir bedre. Da sier vi: ”Pasienten ble  
bedre – post eller propter”



Endringene

 Mindre avstand mellom 
fagspråk og folkespråk?

 Lettere å forstå for folk 
flest?

 Mer engelsk
 Fortsatt internasjonalt
 Fortsatt forkortinger
 Færre eponymer

Medisinsk språk i endring



Endringene Mulige årsaker

 Mindre avstand mellom 
fagspråk og folkespråk?

 Lettere å forstå for folk 
flest?

 Mer engelsk
 Fortsatt internasjonalt
 Fortsatt forkortinger
 Færre eponymer

 Mindre avstand mellom 
fag og folk?

 Høyere utdanningsnivå i 
befolkningen

 Større allmenn åpenhet i 
samfunnet

 Moderne 
informasjonsteknologi

 Formelle 
innsynsrettigheter

Medisinsk språk i endring



Fagspråk

Folkespråk



Medisinsk språk endrer seg – post eller propter
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