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Eksempler på ord jeg har lært på 
sykehus 
• Malign 
• Populasjon 
• Tiltak 
• Mammae 
• Kulling 
• Liggetid 

 



Hvem snakker vi til? 

• Ledelsesspråk (generiske begreper som ”tiltak”, ”hendelse” betyr 
noe helt spesielt for oss) 

• Enhetsnavn er indremedisin fremfor navn som lar seg 
uttale: Klinikk A, Medisinsk klinikk, Kvinnebarn, KKT, KKN, 
Hjertelungeklinikken (som også har med kar men det tar 
for lang tid å si), Akuttklinikken, KDI, OSS 

Det blir en innkapping på 
hovedføringen for distribusjon av 
medisinsk oksygen" .. 
 
"Anlegget må gjøres trykkløst i et 
område som krever nedstegning 
mellom stabilisator og hovedføringen  



Kolleger imellom 

Jeg er i overlegepermisjon til 1. 
desember. 
Det kan derfor ikke legges til grunn at 
inngående e-poster blir fulgt opp med 
normal hurtighet. 
  



Sykehuset og pasienten 

• Det aller første møtet – kanskje Google.  
• Kvalitet – eller enda verre 

”kvalitetsindikator”. The road to hell … 

• Brevet  
– avdelingsnavn som knapt gir mening 
– rettighetene som knapt lar seg forstå 

 





 
- Når kan vi si at vi har 
sørget for at pasientene 
vet hvilke rettigheter de 
har? 
Når de har fått et brev? 
Når det er lagt på nett? 
 
Det stilles ingen formkrav 
til denne 
kommunikasjonen. 
 
Da blir det alt for ofte et 
spørsmål om hvorvidt vi 
kan dokumentere at et 
brev er sendt.  
Og det blir alt for sjelden 
lagt mye arbeid ned i at 
mottakeren forstår det.  

Vi legger ikke 
lista høyt her 
- og denne er mye 
bedre nå enn før 



Legen og pasienten  

• Når språk viser kompetanse 
 

• Når språk fremmedgjør 

Det er essensielt med 
vedlikeholdstrening etter 
hjemkomst. 
Tekst til pasienter fra fysioterapeuter om at det er 
viktig å trene når du kommer hjem etter en 
operasjon 
 



Språk er makt – og avmakt 

• Kamp 1: Mellom jus og forståelse 
• Kamp 2: Mellom medisinsk fag og forståelse 

• Hvor mye forståelse  
    skal vi ta ansvar for? 
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