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1. Indledning 
Medicinsk fagsprog har i mange år lidt under en manglende ensretning af 

terminologien. I modsætning til mange andre fagsprog har medicinsk fagsprog haft flere forskellige 

naturlige målgrupper, eftersom medicinsk sprog i høj grad bliver relevant for lægmænd, når de 

rammes af sygdom. Derfor har der eksisteret flere parallelle termer for de samme fænomener, 

tilpasset de forskellige målgrupper. Der har både eksisteret engelske termer, latinske og græske 

termer, danske termer og de såkaldte hybridtermer, der er en sammensmeltning mellem den 

originale latinske eller græske term og den danske term. Lægen eller forskeren har derfor, i 

forbindelse med formidling af information om medicinske forhold, stået over for et valg mellem 

forskellige termer, eftersom mange af de danske termer og hybridtermerne, sammen med de 

ortodokse termer er blevet faste bestanddele af den professionelle kommunikation. Som tidligere 

uddannet sygeplejerske har jeg selv været vidne til denne problematik, og har oplevet at måtte 

oversætte medicinske termer for bl.a. patienter og pårørende. På samme måde har translatøren, i 

forbindelse med oversættelse inden for medicinsk fagsprog, haft udfordringen med at vælge korrekt 

term til korrekt målgruppe. I denne forbindelse har translatørens uddannelse og baggrund relevans. 

En translatør, der arbejder med medicinsk fagsprog bør have god indsigt i medicinske forhold og 

medicinsk terminologi.  

Et af særtrækkene ved medicinsk fagsprog, såvel som ved mange andre typer 

fagsprog, er en tung nominalstil. Udfordringerne ved at arbejde med oversættelser inden for det 

medicinsk fagsproglige område er derfor at få de mange lange ordforbindelser, der er typiske for 

denne nominalstil til at klinge naturligt i den danske måltekst, samtidig med at man sørger for at 

bevare den præcise betydning af termen, hvad enten det er en dansk term, en hybridterm, eller en 

ortodoks term. Når en lang ordforbindelse, der udelukkende består af substantiver skal oversættes 

fra kildesproget engelsk til dansk, opstår der et problem, fordi man på dansk sammenskriver 

sådanne ordforbindelser. Dette fører ofte til at man ender med et megt langt kompositum, i nogle 

tilfælde så langt at det næsten bliver ulæseligt. Den oplagte løsning på problemet - at parafrasere 

ordforbindelsen - kan ikke altid lade sig gøre, fordi det som oftest drejer sig om en meget præcis 

betegnelse, der kun har denne snævre betydning. Derfor risikerer man ved en parafrasering, at den 

præcise betydning går tabt. Dette fænomen finder også sted i andre sprog end dansk, nemlig i de 

øvrige skandinaviske sprog og i tysk. I engelsk anvender man som oftest særskrivning i denne type 

ord, medmindre der er tale om stærkt leksikaliserede udtryk, så her har man ikke behov for at finde 

andre måder at skrive komposita på. Jeg ønsker derfor at undersøge, om det kan lade sig gøre at 
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oversætte disse lange ordforbindelser ved hjælp af parafraseringer uden at gå på kompromis med 

betydningen af ordet eller med måltekstens læsbarhed, korrekthed og forståelighed, eller om det er 

bedre at beholde ordforbindelsens oprindelige form og oversætte det til et langt 

nominalkompositum.  

For at nå frem til en slutning omkring dette, har jeg valgt at gennemføre en 

undersøgelse, der skal klarlægge, om man med fordel kan vælge en parafrasering af et langt 

nominalkompositum, eller om det er nødvendigt at beholde kompositummets oprindelige form og 

oversætte det direkte, ord for ord. Undersøgelsen vil blive gennemført således, at jeg beder et antal 

læger om at bedømme en række ord på deres læseegnethed, forståelighed og korrekthed, samt en 

række tekster på lignende parametre. Ud fra deres bedømmelser kan jeg lave anbefalinger med 

hensyn til den strategi man som oversætter bør vælge, når man oversætter medicinsk fagsproglige 

tekster.  

I forlængelse af problematikken omkring den manglende ensretning inden for 

medicinsk terminologi lancerede Sundhedsstyrelsen i 2005 Projekt Sundterm, der skulle lette valget 

mellem termerne. Projekt Sundterm har mundet ud i en række anbefalinger, der skal gøre livet 

nemmere for forskere, læger, translatører og andre der er involveret i medicinsk fagsproglig 

kommunikation. Selvom dette ikke er et terminologisk speciale, har jeg valgt at omtale Projekt 

Sundterm i specialet, da jeg har rettet mig efter deres anbefalinger i min oversættelse af de ord og 

tekster der anvendes i undersøgelsen. 

 

2. Problemstilling 
 Problemet med valget af termer ved oversættelse fra engelsk til dansk i medicinsk 

fagsprog vanskeliggøres af lange ordforbindelser, der udelukkende består af substantiver. Disse 

lange ordforbindelser sammenskrives til komposita ved oversættelse til dansk, hvilket medfører 

usædvanligt lange komposita, der kan være svære at læse og afkode betydningen af, medmindre det 

lykkes at lave en parafrasering af kompositummet, uden tab af betydning. Min problemformulering 

lyder derfor som følger: 

 

 I medicinsk fagsproglige tekster i engelsk optræder der jævnligt meget lange, substantiviske 

ordforbindelser, der kun vanskeligt lader sig oversætte til dansk. Ofte vil man derved ende med 

meget lange komposita på dansk, som det ikke altid er muligt at bløde op ved at bruge 

parafrasering, eftersom man da risikerer at den præcise betydning af termen går tabt.  Jeg ønsker 
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derfor at undersøge, om man bør foretrække oversættelse af disse lange, substantiviske 

ordforbindelser med ét langt nominalkompositum, eller om det er bedre at danne en parafraserende 

gengivelse af ordet på dansk, hvor dette kan lade sig gøre uden at gå på kompromis med ordets 

præcise betydning. 

 

Når undersøgelsens resultater foreligger, vil jeg kunne udtale mig om en række forhold, der 

vedrører medicinsk fagsprog i almindelighed, samt komme med anbefalinger til oversættelsen af 

lange substantiviske ordforbindelser i medicinsk fagsprog fra engelsk til dansk. 

 

 

3. Teori 
Medicinsk terminologi har en relativt fremtrædende plads i medierne i dag, både i 

Danmark og i udlandet, samt i folks bevidsthed, fordi stort set alle på et eller andet tidspunkt i deres 

liv er i berøring med sundhedssystemet i større eller mindre grad. Man kunne derfor forvente, at der 

inden for litteratur om oversættelse af medicinsk fagsprog ville være rigeligt at vælge imellem. 

Dette er dog ikke tilfældet. Der findes en del lærebøger i medicinsk fagsprog og medicinsk 

terminologi, men inden for området medicinsk oversættelse er der skrevet overraskende få bøger. 

Den eneste bog der udelukkende har helliget sig området medicinsk oversættelse og går i dybden 

med dette, er bogen ”Medical Translation Step by Step – Learning by Drafting”, skrevet af Vicent 

Montalt Resurreció og Maria González Davies, henholdsvis professor på Universitat Jaume I i 

Castelló de la Plana, Spanien og lektor på University Ramon Llull i Barcelona. Bogen er en praktisk 

orienteret lærebog i medicinsk oversættelse, der giver et godt indblik i dette fagområde og giver 

nyttige anvisninger til hvordan man oversætter tekster inden for medicinske fagsprog. 

Til afsnittet om ord og komposita og dannelse af disse, har jeg brugt Laurie Bauers to 

bøger ”English Word Formation” og ”The grammar of nominal compounding”. Den første bog er, 

som titlen antyder, en bog der omhandler teorien bag dannelse af ord og komposita i engelsk. Den 

anden bog omhandler mere specifikt dannelsen af nominalkomposita både på engelsk, fransk og 

dansk. Laurie Bauer er fra New Zealand og er professor i lingvistik, men på det tidspunkt hvor han 

skrev disse to bøger var han lektor i engelsk på Victoria University i Wellington og havde i en 

periode arbejdet i Danmark på Aarhus Universitet. Jeg har også anvendt ”Word-Formation in 

English”, en bog skrevet af den tyske professor i engelsk lingvistik på Siegen Universitet i 
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Tyskland, Ingo Plag. Plags bog giver en mere grundlæggende indføring i dannelse af ord og 

komposita på engelsk, mens Bauer i sine bøger går mere i dybden med beskrivelsen af forskellige 

typer komposita og derudover diskuterer hvordan orddannelse påvirker andre områder af 

lingvistikken. 

Herudover har jeg fundet materiale til afsnittene om orddannelse og komposita i dansk 

i bogen ”Dansk Grammatik”, skrevet af Robert Zola Christensen og Lisa Christensen. Robert Zola 

Christensen er mag.art i nordisk filologi og ph.d. og har undervist på Lunds Universitet, Syddansk 

og Københavns Universitet. Lisa Christensen er dr. phil. og har undervist på Lund og Syddansk 

Universitet. Bogen giver en grundig indføring i alle områder af dansk grammatik og behandler også 

begreberne morfologi, ordklasser, syntaks og semantik.  

Den oversættelsesteori, der er brugt i oversættelsen af ord og sætninger anvendt i 

spørgeskemaet, er hentet fra Lita Lundquists bog ”Oversættelse” fra 2005. Lundquist er professor i 

erhvervssprog ved Copenhagen Business School. Bogen beskriver hvilke overvejelser man bør gøre 

sig, når man oversætter en tekst fra kildesprog til målsprog, samt mere specifikt de strategier der bør 

være en del af oversættelsesprocessen. Jeg har hovedsageligt brugt kapitel 2 ”Oversættelsen og dens 

tre faser”. 

Til afsnittet om fagsprog har jeg brugt bogen ”Fagsproglig kommunikation”, der er én 

ud af tre bøger i en Jubilæumsskriftserie fra Handelshøjskole Syd. Bogen er redigeret af Annelise 

Grinstad og indeholder bidrag fra forskellige forfattere. Jeg har brugt kapitlet ”Fagsproglig 

kommunikation eller miskommunikation: et praktisk perspektiv på anvendelse af fagsprog” (1994), 

som er skrevet af Birgitte Norlyk, cand. mag., nu lektor i organisationskommmunikation på 

Syddansk Universitet. Kapitlet giver en indføring i de grundlæggende principper ved fagsprog. 

I afsnittet om medicinsk fagsprog har jeg anvendt dels egen sygeplejefaglig viden, og 

dels en artikel skrevet af Asta Høy i 1999: ”Medicinsk terminologi på tærsklen til et nyt årtusinde”. 

Asta Høy er cand.ling.merc. og ph.d. og har desuden været terminologisk konsulent og faglig leder 

af Redaktionsgruppen på Projekt Sundterm. 

Ud over Lundquists bog er jeg i min oversættelse af ordforbindelserne også gået ud fra 

anbefalingerne opstillet af Sundhedsstyrelsens projekt Sundterm. Min kilde er en artikel skrevet af 

Birthe Toft, der hedder ”Projekt Sundterm: dansk sprogpolitik i praksis”, bragt i 2007 i det norske 

tidsskrift Nordterm. Birthe Toft medvirkede i Projekt Sundterm som ekstern terminologikonsulent 

og var medlem af projektets redaktionsgruppe. 
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I forbindelse med udarbejdelsen af spørgeskemaundersøgelsen har jeg støttet mig til 

Merete Watt-Boolsens bog ”Spørgeskemaundersøgelser”. Merete Watt-Boolsen er lektor i sociologi 

og metode på Københavns Universitet. Bogen giver en grundig vejledning i arbejdet med 

spørgeskemaer og giver gode råd til hvilke faldgruber man skal undgå. Den forklarer også hvordan 

man opbygger et spørgeskema, der på bedst mulig måde hjælper én til at indsamle data inden for det 

område man vil undersøge, samt hvordan man efterfølgende analyserer de indsamlede data. 

 Definitioner af de medicinske termer jeg har anvendt i specialet er hentet fra 

Gyldendals ”Medicinsk Ordbog”. 

 

 

4. Metode 

For at muliggøre besvarelsen af min problemstilling har jeg valgt at undersøge 

hvordan læger, som er den umiddelbare målgruppe for medicinsk fagsproglige tekster, vil opfatte 

forskellige oversættelser af lange nominalkomposita. På den ene side hvordan de vurderer disse 

kompositas læseegnethed set som isoleret ord uden kontekst, og på den anden side hvordan de 

vurderer deres læsbarhed i en løbende tekst.  

Jeg har derfor gennemført en undersøgelse, hvori forskellige læger vurderer netop de 

to ovenstående situationer. Dette foregår i et spørgeskema, hvor lægerne præsenteres for en række 

lange nominalkomposita, først en række lange, danske nominalkomposita der præsenteres uden 

nogen form for kontekst, og derefter en række tekster indeholdende lange nominalkomposita på 

engelsk, hentet fra engelske medicinske forskningsartikler. Disse tekster bliver så præsenteret 

sammen med to mulige oversættelser på dansk. Én oversættelse, hvor det lange 

nominalkompositum er bibeholdt, ved at det er oversat til et tilsvarende langt, sammenskrevet 

nominalkompositum på dansk, samt én oversættelse, hvor der i stedet er brugt en blødere, 

parafraserende gengivelse. Lægerne er derefter blevet bedt om at vurdere de elementer ved ordene, 

der anses for at være relevant for bedømmelsen af deres læseegnethed og læsbarhed, nemlig deres 

forståelighed og korrekthed.  

 Inden præsentationen af undersøgelsen vil jeg uddybe nogle forhold der er centrale for 

min problemstilling og for besvarelsen af denne. Jeg vil også præcisere en række begreber. I de 

kommende kapitler vil jeg derfor gennemgå følgende: 

- Begrebsdefinitioner 

- Emneafgrænsning 
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- Nominalkomposita og ord, samt dannelse af disse begreber. 

- Oversættelsesteori   

- Fagsprog 

- Medicinsk fagsprog  

- Projekt Sundterm 

- Medicinsk oversættelse 

 

Efter besvarelsen af disse spørgsmål vil jeg lave en uddybende præsentation af 

spørgeskemaundersøgelsen og dens baggrund og formål. Jeg vil også begrunde udvælgelsen af de 

nominalkomposita jeg har brugt i spørgeskemaet, samt udvælgelsen af respondenter til 

undersøgelsen. Herudover vil jeg beskrive fremgangsmåden i oversættelsen af ordforbindelser og 

tekster. Herefter vil jeg præsentere resultaterne fra undersøgelsen, og endeligt analysere dem. 

 

4.2 Begrebsdefinitioner 
Jeg har fundet det nødvendigt at forklare en række af de ord og udtryk som jeg har 

brugt i specialet: 

 

Læge: Jeg har valgt at definere læge, som en person, der er lægeligt uddannet og er indehaver af en 

dansk lægeautorisation.  

 

Læseegnet – bedømmelse af et ords læseegnethed isoleret set.  

 

Læsbarhed – en teksts læsbarhed påvirkes af flere faktorer, som hvilke ord der bruges, deres 

opbygning og med hvilken hyppighed de optræder, samt måden sætningerne er opbygget på og 

deres længde. Således vil meget korte og meget lange, komplekse sætninger påvirke læsbarheden 

negativt. Anvendelse af sammenbindende ord og udtryk som derfor, på trods af, alligevel har også 

betydning for læsbarheden, idet de er medvirkende til at understøtte tekstens logiske opbygning. 

Læsbarhed kan vurderes både direkte og indirekte. Undersøgelse af en teksts lixtal bruges til 

indirekte at vurdere læsbarheden, mens læsbarheden direkte vurderes ved at observere faktorer som 

læserens læsehastighed, forståelse af indhold og hans eller hendes oplevelse af tekstens 

sværhedsgrad. (Se litteraturliste: læsbarhed) 
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4.3 Emneafgrænsning 
Der er enkelte aspekter ved medicinsk oversættelse som jeg har valgt ikke at 

gennemgå i løbet af specialet. Det drejer sig om brugen af lixtal til at vurdere læsbarhed, samt 

diskussionen om hvorvidt medicinsk fagsprog skal kategoriseres som videnskabeligt eller teknisk 

sprog. Disse områder vil jeg nærmere beskrive herunder. 

Selvom lixtal bruges til at vurdere en teksts læsbarhed, har jeg valgt ikke undersøge 

teksterne ved hjælp af lixtal. Dette valg har jeg taget, fordi jeg fandt det mere relevant at finde ud af 

hvordan målgruppen oplevede læsningen af tekststykkerne. Lixtal kan ikke bruges til at finde ud af 

hvorfor lægerne i undersøgelsen foretrækker den ene oversættelse frem for den anden. Hvis lixtal 

var det eneste kriterie, så kunne man hurtigt afgøre hvilken oversættelse der var at foretrække. Her 

mener jeg, at det er mere relevant at finde ud af, hvad der fungerer i praksis for målgruppen. 

Teknisk fagsprog er en undergruppe til fagsprog, og medicinsk fagsprog er ofte en 

undergruppe til teknisk fagsprog. Medicinsk fagsprog kan også være en undergruppe til 

videnskabeligt fagsprog, helt afhængig af teksttypen. Drejer det sig for eksempel om en 

instruktionsmanual til anlæggelse af en ernæringssonde, er det primært en teknisk tekst, selvom den 

viden, der er en del af grundlaget for teksten, er videnskabelig. En artikel der undersøger og 

dokumenterer effekterne af to forskellige medicinske præparater på leverpatienter vil derimod høre 

til under videnskabeligt sprog. De ord og tekster jeg har udvalgt til brug i spørgeskemaet er alle af 

en videnskabelig karakter, selvom mange af ordene også ville kunne findes i en teknisk vejledning. 

Diskussionen om, hvorvidt medicinsk sprog er teknisk eller videnskabeligt sprog vil jeg ikke gå 

yderligere ind i. 

 

5. Dannelse af ord og komposita 
Ord og kompositionsdannelse kan ske på tre forskellige måder: ved derivation, 

komposition eller konversion. Konversion foregår ved at et ord fra én ordklasse skifter til en anden 

ordklasse, uden at det på anden måde ændrer form. Konversion vil ikke blive nærmere omtalt her, 

eftersom det ikke er en problematik der er aktuel i henhold til min problemstilling.  

Ved derivation føjer man et derivativ, dvs. en afledningsendelse til en rod. Et derivativ 

kan enten være placeret først eller sidst i et ord, eller begge steder, det vil sige før og/eller efter 

roden. Som eksempel kan nævnes u – be – hjælpe – lig der består af en rod (hjælpe) og tre 

derivativer (u-, be- og -lig). Mange komposita dannes på denne måde, ved at allerede eksisterende 

ord eller komposita sættes sammen med en afledningsendelse (Plag 2003, s. 11).  
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Ved komposition sætter man to allerede eksisterende ord eller komposita sammen til 

et nyt kompositum. Komposita består grundlæggende af to dele: et forled og et efterled, der hver 

især kan være en rod eller en stamme. Drejer det sig om et langt kompositum, kan der være mange 

forled, men der vil altid kun være ét efterled, som er det led der bestemmer ordklasse og køn (Zola 

Christensen & Christensen 2006, s. 38-39). 

Et væsentlig karakteristikum ved danske, ligesom ved tyske, norske og svenske 

sammensætninger er, at ordene sammenskrives, hvorimod de i fx engelsk ikke sammenskrives, men 

beholder deres form, og er fysisk adskilt fra resten af leddene i kompositummet (Zola Christensen 

& Christensen 2006, s. 38-39). Af denne grund kan det nogle gange være svært på engelsk at 

afgøre, om en ordforbindelse er et kompositum eller et syntagme. Man adskiller komposita fra 

syntagmer ved at fastslå placeringen af trykket i udtalen af ordforbindelsen (Bauer 1978, s. 37). 

Dette vil blive beskrevet nærmere i et senere afsnit, der omhandler fonologi.  

 

5.1 Definitioner af komposita 
Der er uenighed blandt forskere om definitionen af et kompositum på engelsk. Ifølge 

Laurie Bauer skyldes en stor del af uenigheden, at det er svært at finde en definition, der passer på 

alle komposita, som jo kan have rigtig mange forskellige udformninger både i engelsk og dansk 

(Bauer 1978, s. 54). Problemet med at definere komposita kan blandt andet skyldes, at definitionen 

af et ord ligeledes er problematisk, en diskussion som jeg dog ikke vil gå yderligere ind i her. Af 

praktiske årsager vælger jeg derfor at definere et ord som et leksem, der er influeret af fonologiske 

og ortografiske faktorer (Bauer 1983, s. 12).  

Ifølge Oxford Dictionary of Linguistics er et kompositum defineret som: ”A word 

formed from two or more units that are themselves words or forms of words” (Matthews 2007). 

Bauer byder ind med en definition, der lyder: ”a compound is a morphologically complex unit, 

made up of two words (lexemes) acting as a single word (lexeme).” (Bauer 1978, s. 54). Ingo Plag 

foreslår, at: ”a compound is a word that consists of two elements, the first of which is either a root, 

a word or a phrase, the second of which is either a root or a word” (Plag 2003, s. 135). Man kan 

sige, at Plag dermed helgarderer sig med sin definition.  

Det kunne altså se ud som om, at der i hvert fald er enighed om, at et kompositum er 

en sproglig enhed sammensat af mindst to elementer, der enten kan være ord, rødder eller fraser. 

Men alt efter hvilken af de lingvistiske videnskaber man bruger som udgangspunkt er der 

forskellige måder at forklare og definere et kompositum på. Jeg vil i det følgende gennemgå de 
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forskellige beskrivelser af komposita inden for semantikken, fonologien, morfologien og syntaksen. 

Eftersom jeg i min problemformulering koncentrerer mig om nominalkomposita, vil jeg fokusere på 

disse i min redegørelse. 

 

5.2 Semantisk beskrivelse af komposita 
 Komposita kan inddeles semantisk i fire forskellige typer: endocentriske, 

exocentriske, appositionelle og dvandva.  

Endocentriske komposita er kendetegnet ved at hele kompositummet er hyponym til 

efterleddet, og at forleddet fungerer som bestemmer til efterleddet. Således er headache en bestemt 

slags smerte, nemlig en der sidder i hovedet. De fleste medicinske termer er endocentriske (Bauer 

1983, s. 30) 

I exocentriske komposita er kompositummet ikke hyponym til efterleddet, men 

derimod hyponym til et uudtrykt semantisk hovedled. Af disse komposita kan man derfor ikke 

automatisk udlede en betydning ud fra kompositummets enkelte led. Denne type komposita er, så 

vidt jeg har kunnet konkludere, ikke særlig udbredte inden for medicinsk fagsprog. Man ser dem 

dog især som metaforer, for eksempel kaffegrums, som er en betegnelse for en bestemt form for 

opkast (Bauer 1983, s. 30). 

Appositionelle komposita fungerer på den måde, at begge led i kompositummet er 

hyponymer til hinanden. Et eksempel kan være blodprøve, som både er blod og en slags prøve 

(Bauer 1983, s. 30). 

Den sidste måde at beskrive komposita på semantisk er dvandva, som består af to led, 

hvor det er umuligt at afgøre hvilket af leddene kompositummet er hyponym til, leddene er altså 

ligestillede (Bauer 1983, s. 31). Selvom langt de fleste komposita i medicinsk fagterminologi er 

endocentriske, findes der, som beskrevet ovenfor, også eksempler på exocentriske og dvandva 

komposita. Dvandva ses især i navne på sygdomme, hvor der er to forskere der begge har lagt navn 

til en sygdom, for eksempel Darier–White disease.  

 

5.3 Fonologisk beskrivelse af komposita 
 Den fonologiske forskel på komposita og syntagmer, både i dansk og engelsk er, at 

trykket i komposita i udgangspunktet ligger på den første stavelse, mens det i syntagmer ligger på 

den sidste stavelse eller er mere ligeligt fordelt på for- og efterleddet (Plag 2003, s. 137). Der er 

uenighed i lingvistiske kredse om hvorvidt tryk i det engelske sprog skal være et afgørende kriterie 
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for om man har med et kompositum eller et syntagme at gøre (Bauer 1983, s. 105), men dette er 

ikke en diskussion jeg vil gå yderligere ind i her. I dansk har man ikke det samme problem med at 

se forskel på komposita og syntagmer, idet man som bekendt sammenskriver komposita. Det er dog 

stadig trykket, der afgør om en ordforbindelse, der har et adjektiv som førsteled, skal 

sammenskrives eller ej (Zola Christensen og Christensen 2006, s. 39). Dette gør sig gældende i 

kompositummet koronararteriebypasstransplantatkirurgi fra spørgeskemaet, hvor koronar- er et 

adjektiv, der dog normalt sammenskrives, når det kombineres med -arterie. 

Trykket kan være medvirkende til at ændre radikalt på betydningen af en 

ordforbindelse. Et udmærket eksempel på dette er fadøl. De fleste kan nok blive enige om at en fad 

øl bestemt ikke er det samme som en fadøl. I fad øl er trykket fordelt nogenlunde ligeligt på de to 

stavelser, mens det i fadøl hovedsageligt ligger på første stavelse, hvorfor den sidste ordforbindelse 

er et kompositum og den første ordforbindelse er et syntagme. Ordforbindelser, der udelukkende 

består af substantiver skal dog altid sammenskrives, medmindre man vælger at parafrasere. 

 

5.4 Morfologisk beskrivelse af komposita 
Morfologisk set er der nogle afgørende forskelle på dansk og engelsk inden for 

komposita. På engelsk kan man ikke på samme måde som i dansk tale om at der er klart definerede 

morfologiske forskelle mellem bøjningen af for eksempel et adjektiv + substantiv kompositum i 

singularis og pluralis. I dansk er det tydeligt, at adjektivet oftest beholder sin stammeform selv når 

den optræder i et kompositum i flertal, fx flere koronare arterier - flere koronararterier, ikke *flere 

koronarearterier. Denne klare forskel er ikke tilstedeværende på engelsk, hvor det for eksempel 

hedder two black boards – two blackboards. (Bauer 1978, s. 40-41) 

I dansk gælder det for komposita, at det første led i kompositummet som oftest er 

ubøjeligt og beholder sin rodform når kompositummet bøjes i pluralis, både hvis der er tale om et 

adjektiv + substantiv-kompositum og et substantiv + substantiv-kompositum. Således bliver 

galdeblærebetændelse til galdeblærebetændelser i pluralis, ikke *galdeblærerbetændelser. Der 

findes dog undtagelser fra denne regel. Et oplagt eksempel fra Bauer er barnebarn, der i pluralis 

bliver til børnebørn (Bauer 1978, s. 38). Inden for medicinsk sprog ser der dog ikke umiddelbart til 

at være eksempler på samme fænomen. 

Rødder, samt præfikser og/eller suffikser kan alle forekomme i kompositummet, 

komposita indeholder dog altid mindst en rod. Roden kan repræsenteres på forskellige måder, men 

det vil altid være den samme grundrod (Zola Christensen og Christensen 2006, s. 35). I mange 
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tilfælde kan man i dansk blot sætte to ord hen til hinanden og kalde dem et kompositum, fx 

blindtarm eller hjernenerve. Ofte er man dog nødt til at indsætte et bindebogstav i form af et fuge-s 

eller et fuge-e, fx indstiksstedsreaktioner. Det kan også være nødvendigt at indsætte en 

dobbeltkonsonant i en rod der ender på en enkelt konsonant, hvis roden skal være det første i en 

sammensætning (Zola Christensen og Christensen 2006, s. 41). Endelig kan en sammensætning 

kræve, at der foretages en synkope, hvis roden ender på et tryksvagt –e, dvs. at e’et udelades, når 

roden skal bruges i en sammensætning (Zola Christensen og Christensen 2006, s. 42). 

 

5.5 Syntaktisk beskrivelse af nominalkomposita 
Et helt basalt nominalkompositum består af to led, der begge er nominalled, dvs. 

substantiver. Et eksempel på et nominalkompositum kan være tyktarm, som består af de to rødder 

tyk (adj.) og tarm (sub.).  Langt størstedelen af nominalkomposita, både i dansk og i engelsk, består 

af to substantiver, men der findes også eksempler på adjektiv + substantiv-konstruktioner, samt 

andre konstruktioner, som jeg dog ikke vil gå yderligere ind i her (Bauer 1983, s. 203). Med en 

enkelt mulig undtagelse er alle de nominalkomposita jeg har anvendt i spørgeskemaundersøgelsen 

af typen substantiv + substantiv.  

Komposita der består af to appellativer er langt de mest almindelige blandt substantiv 

+ substantiv-komposita. Det er også de mest produktive i denne gruppe, hvilket vil sige, at 

nydannede nominalkomposita oftest består af to eller flere appellativer (Bauer 1983, s. 204). Der 

dannes naturligvis også nye komposita, hvor et eller flere af kompositaene er proprier, men da disse 

er mere sjældne og da jeg ikke har dannet denne type komposita i forbindelse med 

spørgeskemaundersøgelsen, vælger jeg ikke at beskrive disse yderligere.  

 

5.6 Produktivitet i komposita 
Bauer skriver, at et sprogs produktivitet er særlig synlig i komposita (Bauer 1978, s. 

33). Komposita er netop velegnet til at danne nye ord, fordi man hurtigt kan danne et nyt 

kompositum af allerede eksisterende ord og komposita. Når nye fænomener dukker op i vores 

hverdag opstår også behovet for at associere en ny betegnelse til dem. Samtidig kan man i 

princippet udvide et kompositum nærmest et uendeligt antal gange med nye komposita og ord. 

Dette kaldes rekursivitet og indebærer, at et kompositum i princippet kan blive uendeligt langt. 

Dette gør sig især gældende for nominalkomposita (Plag 2003, s. 134). Som allerede nævnt er det 

dette, der gør det vanskeligt at oversætte disse komposita til dansk. Som man vil se i afsnittet hvor 



Kristin Andreassen – oktober 2010 

 15 

jeg præsenterer spørgeskemaundersøgelsen, har jeg i visse tilfælde haft brug for at danne nye 

danske komposita, fordi jeg ikke har kunnet finde en acceptabel oversættelse for et engelsk 

medicinsk fagudtryk. 

 

5.7 Delkonklusion på afsnit om ord og komposita 
 Som det vil fremgå er der adskillige måder at inddele og kategorisere komposita på, 

og der er stor uenighed om hvordan et kompositum bør defineres. Det er tvivlsomt, at man 

nogensinde vil finde en definition, som alle kan tilslutte sig. På baggrund af ovenstående 

gennemgang vil jeg dog vælge at betragte et kompositum på samme måde som Bauer, det vil sige 

som en morfologisk kompleks enhed der består af to eller flere ord, der sammen fungerer som ét ord 

(Bauer 1978, s. 54). Denne definition har jeg valgt, fordi de ord som jeg har anvendt i 

spørgeskemaundersøgelsen alle passer ind i denne beskrivelse. 

 

 

6. Fagsprog og oversættelse 
 

6.1 Fagsprog 
Fagsprog er i sig selv en vidtfavnende kategori inden for oversættelse, og indbefatter 

al den kommunikation der foregår i virksomheder og inden for de forskellige faggrupper. Fagsprog 

er karakteriseret ved specialiseret terminologi, der kan være svært tilgængelig for personer, der ikke 

er indviede, dvs. for personer uden for virksomheden, eller for personer der ikke er uddannet eller 

arbejder inden for den pågældende faggruppe. Eksempler på fagsprog kan være jura, teknik, 

medicin og økonomi, men er naturligvis ikke begrænset til disse områder. 

Det særlige ved fagsprog er at fokus er på emnet. Som konsekvens af dette får en 

fagsproglig tekst særlige træk som blandt andet består af en særligt kompliceret syntaks med mange 

nominaler og relativt få adjektiver. Passive konstruktioner foretrækkes som regel frem for aktive. 

Samtidig er forfatteren som oftest usynlig, hvilket giver teksten et upersonligt præg med lav grad af 

emotionalitet. Dette er med til at fremhæve, at fokus er på det emne man er ved at undersøge eller 

redegøre for. Formålet med en fagsproglig tekst er da også at præsentere alle fakta omkring emnet 

med stor præcision, samtidig med at behandlingen af emnet bærer præg af neutralitet og saglighed 

(Norlyk 1994, s. 25). Af disse årsager og på grund af den særskilte terminologi, der forudsættes 
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kendt af modtageren, er den fagsproglige tekst ikke umiddelbart tilgængelig for de uindviede, dvs. 

dem der ikke er bekendt med fagsproget og dets termer. Formålet med en fagsproglig 

fremstillingsmåde er naturligvis at undgå misforståelser ved at præsentere emnet så klart og 

entydigt som muligt. Hvis modtageren af den fagsproglige tekst ikke har forudsætningerne for at 

forstå teksten kan teksten derimod være med til at forplumre budskabet yderligere. Derfor er det 

vigtigt at tilpasse en fagsproglig tekst den kommunikationssituation den skal anvendes i (Norlyk 

1994, s. 26-27). Ved oversættelse af medicinske fagsproglige termer til en målgruppe der svarer til 

målgruppen for kildeteksten, er det dog normalt ikke påkrævet med store ændringer. 

 

6.2 Medicinsk fagsprog 
Sammenlignet med andre fagsprog har den almene befolkning ofte større kendskab til 

og interesse for medicinsk fagsprog. Når folk uden nogen form for medicinsk eller sundhedsfaglig 

baggrund bliver syge og kommer i berøring med sundhedssystemet, får de et større behov for at 

sætte sig ind i de dele af det medicinske område og sundhedssystemet, der berører dem og deres 

situation. Nogle patienter ender ligefrem med at blive eksperter i deres egen sygdom. Af samme 

grund har medicinsk sprog en særstatus i forhold til andre specialiserede fagsprog. Måske netop 

derfor eksisterer der flere forskellige betegnelser med varierende grad af nøjagtighed for det samme 

begreb inden for medicinsk fagsprog. For eksempel kan tyktarmen også hedde kolon og colon i 

dansk medicinsk fagsprog, alt efter om man vælger den danske eller den latinske stavemåde. Ifølge 

Retskrivningsordbogen skal ordet staves med k, i hvilket tilfælde det er en hybridterm, men den 

ortodokse term colon bruges også i vidt omfang i sundhedssystemet.  

Derudover inddeles tyktarmen yderligere i colon ascendens, colon transversum, colon 

descendens og colon sigmoideum, men fordi der er tale om ortodokse termer bruger man 

udelukkende den latinske stavemåde i disse komposita. Disse mere præcise betegnelser har ikke 

tilsvarende oversættelser på dansk, muligvis fordi der ikke har været behov for dette. Det kan 

skyldes, at en lægmand ikke nødvendigvis har brug for at kende navnet på de forskellige dele af 

tyktarmen, men blot hvilket organ der er tale om. En anden mulighed er at lægmænd ønsker at 

kende betegnelserne, men at man ikke har kunnet eller villet opfylde dette behov. Der er nu ikke 

tvivl om, at de danske betegnelser for medicinske fagterminologiske begreber ikke har samme 

detaljeringsgrad som de originale, latinske/græske betegnelser.  

 De ortodokse termer, dvs. de latinske og græske termer udgør ofte den oprindelige 

betegnelse for et begreb inden for anatomi og fysiologi. Da man ikke har haft behov for at udskifte 
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de gamle latinske og græske betegnelser med noget mere nutidigt, og der heller ikke findes et 

relevant alternativ til en sådan udskiftning, er de stadig i brug i medicinsk fagterminologi i dag. De 

græske og latinske termer bruges naturligvis især om de organer, legemsdele, tilstande og 

sygdomme som man har kendt til i længst tid, og hvor der ikke er sket grundlæggende ændringer i 

den viden man har om dem (Høy 1999, s. 120-121). Enkelte forældede betegnelser er stadig i brug. 

For eksempel finder betegnelsen diabetes mellitus1 stadig anvendelse, selvom man for længst er 

holdt op med at smage på patienternes urin.  

Mange græske og latinske betegnelser er smeltet sammen med dansk og er blevet til 

hybridtermer. Hybridtermer er opstået fordi der har været et behov for at opbløde de nogle gange 

stive latinske og græske termer til et sprog der bedre passer til dagligdags brug blandt læge- og 

plejepersonale. Således indeholder hybridtermer både elementer fra de originale græske og latinske 

termer og fra det danske sprog (Høy 1999, s. 121). For eksempel er hypertensio arterialis, som er 

noget udansk i udtalen blevet bearbejdet til den lidt mere mundrette hybridterm hypertension. Her 

er arterialis blevet ofret og er dermed underforstået i hybridtermen, der jo i virkeligheden kun 

betyder forhøjet tryk. Selvom hypertension tilsyneladende ikke er lige så nøjagtig og fyldestgørende 

som den ortodokse term, bruges den flittigt i diagnostikken og i daglig tale, læge- og plejepersonalet 

imellem. Der findes også talrige eksempler på hybridtermer, der kan måle sig med de ortodokse 

termer, fordi de er lige så nøjagtige og fyldestgørende. De kan derfor sagtens bruges i stedet for de 

ortodokse termer, fordi de rent sprogligt passer bedre ind i daglig tale og i en dansk 

sætningsopbygning.  

 De danske termer er opstået, fordi der var et behov for at tilpasse den medicinske 

fagterminologi i takt med at befolkningen krævede større medinddragelse i behandlingen af deres 

sygdom. Med tiden har man oplevet, at patienterne ikke, som tidligere, stiller sig tilfreds med blot at 

blive behandlet og med at anse læger og sygeplejersker som autoriteter, hvis vurdering man ikke 

sætter spørgsmålstegn ved. Man fandt det derfor nødvendigt at oversætte visse græske og latinske 

udtryk til dansk – dvs. at finde mere gennemskuelige danske betegnelser for legemsdele, sygdomme 

og andre tilstande. Forhøjet blodtryk er et eksempel på en sådan dansk term. Der er også eksempler 

på danske termer, der er direkte misvisende. For eksempel er blodfortyndende medicin en ret 

upræcis og faktisk ukorrekt betegnelse for antikoagulans eller antikoagulerende medicin 

 Den sidste termtype er de engelske termer (og termer fra andre sprog, fx fransk). Disse 

termer adskiller sig fra de tre tidligere beskrevne, ved at de kun bliver brugt om ganske få begreber. 
                                                 
1 Diabetes mellitus –honningsød urin (Lindskog 2004). Tidligere smagte lægerne på patientens urin for at afgøre om de 
havde diabetes. 
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Som eksempel kan nævnes dumping syndrom og smear test. De engelske termer er ofte relativt nye 

og er blevet indarbejdet i dansk medicinsk fagterminologi, fordi man ikke har haft eksisterende 

betegnelser for begreberne, enten fordi der var tale om en nyopdagelse eller en ny behandlings- eller 

undersøgelsesmetode. 

Problemet med valget mellem de fire termtyper opstår måske ikke så meget når man 

skal vælge mellem en ortodoks term eller en dansk term, her er valget ofte taget på forhånd når man 

som oversætter har præciseret målgruppen for oversættelsen. Hvis teksten er målrettet patienter bør 

man som regel holde sig til de danske termer, og hvis den består af læger vil man i nogle tilfælde 

skulle undgå de danske termer, især når disse ikke er præcise eller fyldestgørende nok (Høy 1999, s. 

121). Problematikken omkring valg af term er sandsynligvis mere kompleks når det drejer sig om 

en videnskabelig artikel målrettet læger eller andet sundhedspersonale, og hvor valget står mellem 

ortodokse termer, danske termer og hybridtermer. I den spørgeskemaundersøgelse jeg har lavet, har 

jeg naturligvis stået over for det samme valg. Dette vil jeg komme nærmere ind på i det kapitel hvor 

jeg introducerer spørgeskemaundersøgelsen. 

 

6.3 Sundterm 
I forbindelse med oversættelser fra engelsk til dansk medicinsk fagsprog risikerer man 

at støde på det problem, at der er adskillige alternativer, når man skal vælge en oversættelse for et 

enkelt ord. Dette skyldes, at man inden for medicinsk fagsprog på dansk indtil nu har manglet 

ensretning for brugen af de fire termtyper i dansk medicinsk fagsprog. I 2005 igangsatte 

Sundhedsstyrelsen derfor et projekt, der havde til formål at kortlægge de forskellige begrebstyper 

der eksisterede inden for dansk medicinsk fagterminologi, og at fastlægge retningslinjer og 

anbefalinger for hvilke termtyper man helst så blev anvendt. Projektet mundede ud i en række 

anbefalinger: 

• fordanskning foretrækkes, hvis det er foreneligt med klinisk praksis 

• hybrider foretrækkes frem for andre typer termer 

• For anatomiske betegnelser foretrækkes de græske og latinske betegnelser, når der er tale 

om ”specifikke strukturer og lokalisationer” (Toft 2007, s. 251) 

• De danske retskrivningsregler følges 

• engelske termer og engelske forkortelser bruges udelukkende når der ikke er andre 

muligheder tilbage. (Toft 2007, s. 251) 
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6.4 Medicinsk oversættelse 
Oversættelse inden for medicinsk fagsprog kræver først og fremmest et vist kendskab 

til græsk og latin, deres rødder, endelser og bøjning, samt kendskab til de vigtigste begreber inden 

for anatomi, fysiologi og histologi (vævslære). Viden om forskellige sygdomme og deres 

patofysiologi (”læren om organer og livsfunktioner under sygdom”. Lindskog 2004), samt 

grundlæggende viden om forskellige områder som fx biokemi, molekylærbiologi, farmakologi og 

folkesundhed er også nødvendig at have (Montalt Resurrecció og González Davies 2007, s. 40). 

Oversætteren behøver ikke, som det også præciseres af Vicent Montalt Resurrecció og Maria 

González Davies, at have praktisk erfaring med fx udførelse af en øjenoperation, men han eller hun 

er nødt til at forstå den (Montalt Resurrecció og González Davies 2007, s. 35). 

Sprogmæssigt bør translatøren have kendskab til den gældende terminologi og 

fraseologi. Herudover er kendskab til det speciale som kildeteksten handler om, samt kendskab til 

og evne til at tilpasse teksten til målgruppen vigtige egenskaber for en translatør der arbejder inden 

for medicinsk fagsprog. (Montalt Resurrecció og González Davies 2007, s. 36-37). Det er 

naturligvis også afgørende, at translatøren ved, hvor han eller hun kan finde oplysninger om de 

begreber som han eller hun ikke kender til, dvs. kunne bruge medicinske opslagsværker, 

paralleltekster, informationsdatabaser osv. (Montalt Resurrecció og González Davies 2007, s. 41) 

Det er ofte vigtigt, at oversættelser inden for medicinsk fagsprog er præcise. Derfor vil 

man ofte skulle lave direkte oversættelser og der vil være færre eller ingen muligheder for at tage 

sig friheder i oversættelsen, dvs. bruge parafraseringer. Det gælder især når det drejer sig om 

oversættelse af videnskabelige artikler, men måske i mindre grad når det drejer sig om eksempelvis 

en informationspjece til patienter, hvor kravene til nøjagtigheden af de anvendte termer er mindre 

restriktive (Montalt Resurrecció og González Davies 2007, s. 37).  

Ud over de nævnte problematikker er det også relevant at nævne forskellen i brug af 

termer i engelsk og dansk medicinsk fagsprog. I engelsk er man vant til at termerne er de samme 

for lægmænd som for professionelle. Således anvendes fx betegnelsen appendix både af lægmænd 

og af lægerne i daglig tale, mens den korrekte ortodokse term er appendix vermiformis. I dansk har 

man derimod ikke tradition for at bruge de samme termer. Her er betegnelsen blindtarmen mest 

udbredt bland lægmænd, mens læger og plejepersonale som oftest bruger betegnelsen appendix 

internt. Selv om lægmænd, der har engelsk som førstesprog naturligvis ikke kender lige så mange 

medicinske udtryk som læger gør, så bruger de de samme betegnelser for de organer, sygdomme og 
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tilstande som de nu har kendskab til. Fx siger både læger og lægmænd fractured om et brækket 

ben, mens man på dansk siger henholdsvis fraktur og brud. 

 

6.5 Oversættelsesteori  
Jeg vil her gennemgå den oversættelsesteori jeg har støttet mig til i oversættelsen af de 

ord og tekststykker som er anvendt i spørgeskemaet. Ifølge Lundquist består al oversættelse fra et 

sprog til et andet af tre faser, som bør være en del af processen når man oversætter kildetekst til 

måltekst. Disse tre faser er: 

 

1. Analyse af kildetekst 

2. Overførsel af kildetekst til måltekst 

3. Revision af måltekst (Lundquist 2005, s. 26) 

Ifølge teorien bør al oversættelse indledes med en analyse af kildeteksten, der blandt 

andet skal klarlægge kildetekstens målgruppe, stil, emne, emnets placering i en større sammenhæng 

af beslægtede emner, det være sig politik, økonomi, jura, medicin eller andre emner, forfatterens 

holdning til emnet og dennes intention med teksten (Lundquist 2005, s. 26). I analysen kan man 

desuden gøre brug af tekstlingvistik, så man sikrer, at målteksten hænger sammen rent 

betydningsmæssigt og idémæssigt, dvs. at den opleves som en sammenhængende tekst. Til dette 

formål bruger man anaforer, som er ord der referer tilbage til andre udtryk, kaldet diskursreferenter, 

der er brugt tidligere i teksten. Sammenhængen mellem disse referenter kan være mere eller mindre 

eksplicit (Lundquist 2005, s. 27-29). Ud over tekstlingvistik bør visse elementer fra pragmatikken 

inddrages i analysen. Her er konteksten af afgørende betydning for en vellykket oversættelse. Ved 

hjælp af deiktiske udtryk er teksten forankret i en bestemt kontekst, som kan være det sted og de 

personer teksten omhandler. Disse deiktiske udtryk er ord som jeg, dig, mig, dette (eks. land), denne 

(eks. virksomhed) og så videre. Når teksten skal oversættes er det vigtigt at gøre sig klart, om denne 

forankring skal ekspliciteres til hjælp for målgruppens forståelse af teksten (Lundquist 2005, s. 31).  

Når man har gennemgået disse faser i analysen af kildeteksten, kan man begynde på 

den egentlige oversættelse, dvs. overførsel af teksten fra kildesprog til målsprog. Her er det vigtigt 

at fastsætte både en global og en lokal oversættelsesstrategi. 

Den globale strategi handler om at fastlægge en overordnet strategi for hvordan 

teksten skal fungere i målsproget. Man kan her vælge mellem forskellige grader af bundethed og 

frihed (Lundquist 2005, s. 36). Skal man lade målteksten beholde den stil og den funktion den 
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havde på kildesproget, eller skal man tilpasse den målsprogets målgruppe? Vælger man den første 

løsning er der tale om en imitativ oversættelse. Vælger man den sidste løsning er oversættelsen 

funktionel (Lundquist 2005, s. 37). En imitativ oversættelse beholder i store træk de samme 

konnotationer, den samme ekspliciteringsgrad osv. som i kildeteksten. Dette vil ofte være det mest 

hensigtsmæssige valg, hvis forfatteren og teksten ikke umiddelbart kan erstattes af noget tilsvarende 

på målsproget, dvs. hvis forfatteren har en stor autoritet og betydning i kildesprogets land 

(Lundquist 2005, s. 37). Hvis man derimod ønsker at målteksten skal udfylde en tilsvarende 

funktion og skabe de samme konnotationer på målsproget, som kildeteksten gjorde på kildesproget, 

så skal man vælge en funktionel oversættelse (Lundquist 2005, s. 37). Inden for det fagsproglige 

spektrum vil man oftest vælge en funktionel oversættelse, da det er faget og emnet der er det 

centrale og ikke forfatterens holdninger og synspunkter, som ofte vil være fraværende i fagsproglige 

tekster. 

Lokale strategier involverer valg af ord og udtryk på målsproget som er i 

overensstemmelse med den globale strategi man har valgt. Lundquist inddeler de lokale 

oversættelsesstrategier i syv oversættelsesprocedurer, hvoraf de første tre er direkte og de sidste fire 

er indirekte: 

 

- lån 

- oversættelseslån 

- direkte oversættelse 

- ordklasseskift 

- synsvinkelskift 

- ækvivalens 

- tilpasning   (Lundquist 2005, s. 48) 

 

Et lån er et ord, der hentes fra kildesproget og placeres direkte ind i målteksten uden at 

oversættes. Sådanne ord har som regel en stærk forbindelse med det land hvor de er opstået, og har 

ikke umiddelbart en ækvivalent i målsproget (Lundquist 2005, s. 44-45). De tyske Weltschmertz og 

Zeitgeist er eksempler på sådanne ord. Et andet eksempel på et ord, som bruges uændret i andre 

sprog er slalom, som er hentet fra norsk. 
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Oversættelseslån er ord der oprindeligt stammer fra ét sprog, men er oversat ordret til 

målsproget. Et eksempel kan være fjernsyn og hjemmeside, som er hentet henholdsvis fra tysk 

(Fernsehen) og engelsk (homepage) (Lundquist 2005, s. 45). 

Direkte oversættelse af kildeteksten ord for ord til måltekstens sprog er som oftest 

svært at gennemføre, og kræver at de to sprog man oversætter mellem har en tilsvarende syntaks og 

et ordforråd der er opbygget på samme måde, dvs. med de samme komposita osv. Dette kan godt 

lade sig gøre med enkelte sætninger ad gangen, hvis ordene og syntaksen på kildesproget og på 

målsproget er ens (Lundquist 2005, s. 45). 

Ordklasseskift sker når et ord, der på kildesproget tilhører én ordklasse, skifter til en 

anden ordklasse i målsproget. Dette kan være nødvendigt når kildesprog og målsprog er konstrueret 

forskelligt, eller hvis et ord på kildesproget ikke er idiomatisk på målsproget, og det derfor er 

nødvendigt at udskifte det. Et eksempel på det første, som angives af Lundquist er avant son 

arrivée, som på dansk oversættes med før han/hun kom(mer) hjem (min understregning) (Lundquist 

2005, s. 45). 

Synsvinkelskift foregår når man ændrer den måde man præsenterer et udsagn på, dvs. 

at synsvinklen ændres. Dette sker når man omformulerer en negativ ytring til en positiv benægtelse. 

Et eksempel fra Lundquist er bien improbable, som oversættes til lidet sandsynligt. Dette valg vil 

være nødvendigt, hvis en formulering på kildesproget ikke kan bevares på målsproget, fordi man på 

målsproget vil vælge et mere idiomatisk udtryk (Lundquist 2005, s. 47). 

Ækvivalens er aktuel, hvis man for eksempel skal oversætte et fast udtryk eller et 

ordsprog fra kildesprog til målsprog. Hvis man blot oversætter ordsproget direkte ord for ord er det 

ikke sikkert, at målgruppen vil forstå betydningen. Derfor er man nødt til at finde en kulturel 

ækvivalent til udtrykket, dvs. et udtryk, der har de samme konnotationer på målsproget som det 

originale udtryk har på kildesproget (Lundquist 2005, s. 47). Dette fænomen er dog sjældent 

relevant inde for medicinsk sprog, eftersom de fleste ord og udtryk i medicinsk sprog ikke er 

kulturbundne. Der kan dog eksistere forskellige betegnelser for den samme sygdom på forskellige 

sprog, og her vil betegnelsen være påvirket af den kultur den er dannet i. Et eksempel er Lou 

Gehrig’s disease, som er den amerikanske betegnelse for amyotrofisk lateral sklerose. Sygdommen 

blev i USA omdøbt til Lou Gehrig’s disease efter at den amerikanske basketballspiller Lou Gehrig 

blev ramt af sygdommen. 

Endelig er der tilpasning, som finder sted, når man har et udtryk for et begreb eller en 

begivenhed, der er svært at overføre fra kildesproget til målsproget, fordi der ikke er et tilsvarende 
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udtryk på målsproget. Et eksempel der bliver brugt af Lundquist er Tour de France, som er unikt 

for Frankrig og som ikke umiddelbart har en dansk ækvivalent. Løsningen i sådanne tilfælde er 

enten at beholde udtrykket i dets oprindelige form og eventuelt eksplicitere det for målgruppen. I 

tilfældet Tour de France skulle dette dog ikke være nødvendigt. (Lundquist 2005, s. 47-48).  

Den sidste fase i forbindelse med oversættelsesprocessen er revision af målteksten. 

Denne fase er afgørende for et godt resultat, idet det er her man kontrollerer, om målteksten kan stå 

alene som en tekst på målsproget, samt om den fremstår sammenhængende og giver mening på 

målsproget. Sproget, det vil sige retskrivning, grammatik og idiomatik skal være korrekt. Desuden 

bør kildeteksten ikke være synlig i målteksten, medmindre dette er et bevidst valg fra oversætterens 

side (Lundquist 2005, s. 49). 

 

 

7. Præsentation af spørgeskemaundersøgelsen 
 

7.1 Introduktion  
I forbindelse med præsentationen af spørgeskemaundersøgelsen vil jeg henvise til 

bilag 1, hvor man vil finde en kopi af spørgeskemaet. Respondenterne til spørgeskemaet består af 6 

læger med forskellig baggrund. Deres baggrund er fordelt således: 

- to læger med radiologi som speciale 

- tre læger med dermatologi og allergologi som speciale 

- én pensioneret læge med speciale i almen medicin.  

 

Skemaet besvares udelukkende af læger, da de ordforbindelser jeg undersøger næsten udelukkende 

optræder i videnskabelige forskningsartikler, hvor målgruppen er netop læger. Det centrale formål 

med undersøgelsen er at undersøge hvordan lægerne opfatter oversættelsen af lange ordforbindelser, 

og hvornår et kompositum er for langt til at det kan læses. I introduktionen til undersøgelsen stiller 

jeg lægerne en række baggrundsspørgsmål som jeg forventer kan blive relevante i forbindelse med 

analysen af skemaet. Disse baggrundsvariabler er: fødselsår, år de blev uddannet som læge, antal år 

de har brugt på praktisk lægegerning, antal år de har brugt på forskning, samt hvilket speciale de 

arbejder/forsker inden for. Jeg mente ikke, at det var relevant at vide deres køn, eftersom de nævnte 

baggrundsvariabler efter min mening har større betydning for deres evne til at læse lange 

ordforbindelser og derfor for hvordan de besvarer spørgeskemaet. 
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Spørgeskemaet er opbygget sådan, at lægerne (herefter respondenterne) i 

spørgeskemaets første del skal vurdere enkeltstående lange kompositas læseegnethed, forståelighed 

og korrekthed og i anden del af undersøgelsen oversatte sætningers læsbarhed, forståelighed og 

korrekthed. Bedømmelsen foregår i begge undersøgelsens dele på en femtrinsskala, hvor den 

laveste bedømmelse er Slet ikke læseegnet, slet ikke forståeligt og slet ikke korrekt og den højeste 

bedømmelse er meget læseegnet, meget let forståeligt og meget korrekt. På samme måde foregår det 

i spørgeskemaets anden del, hvor læseegnet blot er udskiftet med læsbar. Ifølge Merete Watt 

Boolsen (Watt Boolsen 2008, s. 75) bør en skala som man bruger til at bede respondenterne om at 

afgive en bedømmelse på, være balanceret, således at der er lige mange negative svarmuligheder 

som der er positive. Derudover bør man sørge for, at respondenterne har mulighed for at vælge et 

neutralt svar, såsom ved ikke eller har ikke taget stilling. I mit spørgeskema har respondenterne en 

neutral svarmulighed som nummer 3, det vil sige midt på skalaen, der lyder Hverken/eller. 

Årsagen til at jeg ikke beder respondenterne vurdere både læsbarhed og læseegnethed 

af sætningerne i anden del af undersøgelsen er at jeg vurderede, at det ville blive for svært for 

respondenterne at skelne mellem de to begreber, når de skulle vurderes særskilt. Formålet med 

anden del er at vurdere en hel teksts læsbarhed som helhed med henholdsvis en lang ordforbindelse 

og en blødere parafrasering, hvorimod formålet i den første del var at vurdere et enkelt ords 

læseegnethed. Derfor ville det være overflødigt at bede respondenterne vurdere det enkelte ords 

læseegnethed isoleret set i anden del af spørgeskemaet. Desuden ville det vanskeliggøres af at 

ordforbindelsen i anden del er sat ind i en kontekst, hvorfor læseegnetheden af selve ordet i sig selv 

ville være svær at vurdere. Dette falder i tråd med Watt Boolsens anbefalinger, der siger, at man bør 

sikre sig, at spørgsmålene er konstrueret sådan, at respondenterne er i stand til at forstå og besvare 

dem (Watt Boolsen 2008, s.52).  

Spørgsmålene i spørgeskemaet er opbygget omkring det positivistiske paradigme, og 

består udelukkende af holdningsspørgsmål og baggrundsvariabler. Holdningsspørgsmål hører 

traditionelt til det hermeneutiske paradigme, men da de holdninger jeg efterspørger ikke berører 

respondenternes tro, etiske holdninger el.l. men derimod holdninger til neutrale aspekter såsom 

læsbarhed og forståelighed af ord og sætninger, så mener jeg at mit spørgeskema hovedsageligt 

berører det positivistiske paradigme. Desuden er jeg som forsker ikke aktivt deltagende eller på 

anden måde synlig i selve spørgeskemaet (Watt Boolsen 2008, s. 37-41).  

I første halvdel af spørgeskemaet har jeg valgt at bruge lukkede spørgsmål, det vil sige 

at respondenterne kun skal tage stilling til tre aspekter ved hver ordforbindelse og komme med 
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kommentarer til disse. Dette er valgt, både af hensyn til den tid det tager at gennemføre 

spørgeskemaet, og for at øge sandsynligheden for at respondenterne færdiggør skemaet. 

I anden halvdel ønskede jeg at give respondenterne en udvidet mulighed for at 

kommentere teksterne og deres oversættelser, da der i de længere tekster og tilhørende oversættelser 

var flere mulige fejlkilder. For eksempel kunne det være at et eller flere ord var uforståelige, fordi 

de var forkerte eller dårligt oversat, eller at der fandtes en mere præcis betegnelse for et fænomen, 

som lægerne i kommentarfeltet ville kunne gøre mig opmærksom på (Watt Boolsen 2008, s. 68-70). 

I starten af hver af spørgeskemaets to dele forklarer jeg respondenterne lidt om hvad 

de helt konkret skal foretage sig. Jeg forklarer desuden kort begreberne læseegnethed og læsbarhed 

for respondenterne, så de er klar over hvad de skal bedømme. Jeg forklarer også meget kort, at 

spørgeskemaet drejer sig om at undersøge lange ordforbindelser og deres oversættelse. Ud over 

dette får respondenterne ingen information om selve undersøgelsen og dens præmisser. Den 

information de får skal være tilstrækkelig til at de kan forstå og besvare spørgsmålene og ikke mere 

end det. Jeg ønsker, at respondenterne ikke skal have bestemte forventninger til og fordomme mod 

henholdsvis lange ordforbindelser eller parafraseringer.  

Jeg har valgt ikke at opgive kilder til de anvendte ord og ordforbindelser i selve 

spørgeskemaet, da jeg mente, at dette ville være overflødig information for deltagerne. Jeg har også 

i visse tilfælde udeladt information i den løbende tekst, hvis denne ansås for at være uinteressant i 

konteksten og unødvendig for respondenternes fulde forståelse af teksten. 

Jeg har brugt anbefalingerne fra Sundterm som udgangspunkt for oversættelsen af 

ordforbindelserne. Det vil sige, at jeg fortrinsvis har brugt hybridtermer, og danske termer i de 

tilfælde, hvor der har eksisteret en passende dansk term for det pågældende begreb. I nogle tilfælde 

har valget dog stået mellem hybridtermen og en tilsvarende dansk term. Dette har især gjort sig 

gældende i tilfælde hvor der eksisterer to acceptable oversættelser af en term. I disse tilfælde har jeg 

foretaget en individuel vurdering af hvilken term der var mest passende. 

Ugeskrift for Læger (UfL) har en artikeldatabase, som jeg har brugt til at søgning efter 

oversættelser. Ved søgning i UfL kan jeg være relativt sikker på, at de resultater jeg finder, er i 

brug, eftersom de indgår i UfLs artikler. I enkelte tilfælde har det ikke været muligt at finde i 

forvejen anvendte oversættelser via UfL. I de tilfælde har jeg oversat termen på egen hånd, ved 

hjælp af Medicinsk Ordbog og lignende hjælpemidler.  

I spørgeskemaet, som det bliver præsenteret for respondenterne, har jeg valgt at 

anvende skrifttypen Verdana med skriftstørrelsen 10, da denne skrifttype er lettere at læse på tryk 
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end fx Times New Roman. På denne måde har jeg forsøgt at undgå, at skrifttypens læselighed i 

negativ grad påvirker respondenternes mulighed for at læse sætningerne. Således kommer fokus 

efter min mening til at være på selve ordforbindelsen og mindre på skrifttypen. Med andre ord har 

jeg således forsøgt at eliminere den indvirkning skrifttypen har for resultatet af undersøgelsen. 

Spørgeskemaerne blev udleveret til lægerne som papireksemplarer, da jeg mente dette ville øge 

sandsynligheden for at de blev besvaret. 

 

7.2 Metode anvendt i spørgeskemaets første del 
De otte komposita som jeg har brugt i første del af undersøgelsen har jeg oversat fra 

otte ordforbindelser hentet fra engelsksprogede medicinske artikler. I forbindelse med udvælgelsen 

af ordene har jeg bl.a. overvejet deres evne til at kunne forstås uden for kontekst. Nogle af ordene 

forventer jeg vil være relativt nemme at kunne forstå uden for kontekst, mens andre vil være 

sværere at forstå når de står alene. De otte komposita og de ordforbindelser jeg har oversat dem fra, 

vil jeg gennemgå i det følgende. Jeg vil samtidig forklare hvordan jeg har valgt at oversætte dem. 

I den første del af undersøgelsen har jeg valgt udelukkende at bede respondenterne at 

vurdere læseegnetheden af de udvalgte komposita. Det vil sige, at den ordforbindelse ordene er 

oversat fra ikke er angivet, og heller ikke ordforbindelsernes kontekst. Dette har jeg valgt, da jeg 

ønskede at sammenligne læseegnetheden af komposita, der står isoleret med læsbarheden af 

komposita og ordforbindelser der optræder i en kontekst. Af samme grund kunne jeg naturligvis 

ikke bruge de samme ord i anden del af undersøgelsen som i første del af undersøgelsen, da disse 

ord i så fald ville være kendt af respondenterne i forvejen. 

 

 

7.3 Oversættelse af ord i spørgeskemaets første del: danske komposita uden kontekst. 
 

7.3.1 Slutfaselungesygdom 
Slutfaselungesygdom er oversat fra (eng.) End stage lung disease (Galmiche, Zerbib, 

Bruley des Varannes, 2008, s. 461). Termen betyder både på dansk og engelsk lungesygdom i den 

sidste fase af sygdomsforløbet. Det er muligt, at man har brug for den samlede kontekst for at 

udlede denne mening. Kompositummet er oversat stort set direkte til dansk, ord for ord, uden at der 

er ændret på ordstillingen, eller lavet andre modifikationer. End stage lung disease deles op i to 
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betydningsbærende hovedled, nemlig end stage og lung disease – slutfase og lungesygdom. Fase er 

hovedled og slut er beskriver til fase. End stage fungerer som beskriver til lung disease. Som de 

fleste medicinske termer er Lung disease et endocentrisk kompositum.  

Jeg har naturligvis bevidst oversat ordforbindelsen til et langt, sammensat ord, så det 

kunne bruges i undersøgelsen, men hvis denne brug ikke var forudsætning for en sådan 

oversættelse, så kunne man vælge en parafrasering, som den der er gengivet i starten af dette afsnit. 

Fordele og ulemper ved disse to valg vil jeg komme nærmere ind på i min analyse af resultaterne fra 

undersøgelsen.  

Slutteligt vil jeg kommentere valget af termtyper i oversættelsen. Den ortodokse term 

for lungesygdom ville være morbus pulmonum, en betegnelse, der for det meste kun er at finde i 

opslagsværker. Denne term kunne jeg med det samme udelukke, på baggrund af anbefalingerne fra 

Projekt Sundterm. Eftersom der ikke eksisterer en hybridterm for denne ordforbindelse på dansk, 

har jeg derfor valgt at bruge den rent danske term slutfaselungesygdom. 

 

7.3.2 Coloncancerscreening 
Coloncancerscreening er oversat fra den engelske term colon cancer screening 

(Lichtenstein et al. 2007, s. 1368) og er således et eksempel på et kompositum der har den samme 

ordlyd på engelsk, bortset fra at ordene i det danske kompositum naturligvis er sammenskrevet. Her 

var valget mellem de forskellige termer også relativt ligetil. Colon er en ortodoks term, men man 

har også muligheden for at anvende hybridtermen kolon. Den danske term er tyktarmen. Her valgte 

jeg colon, da det oftest bruges i sammensætninger, fx colonoskopi, coloncancer osv.  

Cancer er hybridtermen, men er identisk med den ortodokse term cancer. Kræft er den 

danske term. Jeg har valgt at bruge cancer, da det efterhånden anvendes på lige fod med ordet kræft 

i medierne, og oftere bruges i komposita.  

Screening er et engelsk låneord der bruges flittigt af både medier og politikere, samt i 

medicinsk fagsprog. Man kunne også vælge at oversætte det til undersøgelse, men eftersom 

screening er blevet indlemmet i det danske ordforråd, og især bruges i betydningen 

masseundersøgelse, dvs. undersøgelse af et større antal mennesker for en bestemt sygdom 

(Lindskog, 2004), så mente jeg, at dette ord var mere dækkende end undersøgelse som jo fortrinsvis 

betyder en enkeltstående undersøgelse på et enkelt individ. Et parafraserende alternativ til 

coloncancerscreening kunne være screening for coloncancer, men dette er naturligvis fravalgt til 
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fordel for den lange ordforbindelse, på grund af de betingelser jeg har opstillet for undersøgelsens 

første del. 

 

7.3.3 Serumgraviditetsprøvesvar  
De fire led som ordforbindelsen består af er alle enten almindeligt kendte ord inden 

for medicinsk fagterminologi (serum) eller almindeligt kendte ord fra hverdagen (graviditet, prøve, 

svar). Betydningen af kompositummet svarer til betydningen af alle fire ord, hvorfor der er tale om 

et endocentrisk kompositum. Kompositummet er oversat fra (eng.) serum pregnancy test result 

(Pisegna, Sostek, Monyak, Miner Jr. 2008, s. 484). Et parafraserende alternativ til denne 

oversættelse kunne være prøvesvar fra serum, der kan påvise graviditet. Det er altså ikke 

* indholdet af graviditet i serum, hvilket jo er tydeligt for de fleste i dette tilfælde, men havde der 

været tale om et ord, der ikke var så velkendt, som fx serumcreatinin, så ville det være sværere at 

afkode betydningen af ordforbindelsen, og dermed også at kunne parafrasere ordforbindelsen. I 

tilfældet serumcreatinin ville det dreje sig om indholdet af creatinin, et muskelaffaldsstof, i serum 

og ordforbindelsen ville derfor let og uden at gå på kompromis med den korrekte betydning kunne 

parafraseres til indholdet af creatinin i serum. 

 

7.3.4 Levertransplantatfunktion 
Levertransplantatfunktion er oversat fra engelsk Liver graft function (Cicinatti et al. 

2007, s. 1205). Både (eng.) liver og (eng.) graft har danske ekvivalenter, der har præcis samme 

indholdsmæssige betydning som de engelske ord. Liver er en af de få termer i brug i engelsk 

medicinsk fagsprog, der er engelsk og ikke ortodoks. Den ortodokse term hepar (Lindskog 2004) 

bruges også i dansk, men sjældent i komposita, medmindre det er med tilføjelse af derivativet –tisk, 

hvor det da bliver til adjektivet og hybridtermen hepatisk. Anbefalingen fra Sundterm er, som nævnt 

tidligere, at man fortrinsvis bruger danske termer eller hybridtermer i medicinsk fagsprog. Derfor 

har jeg fravalgt termen hepar til fordel for (da.) lever. (Eng.) function kan have mange betydninger 

og kan derfor ikke i alle tilfælde oversættes, uden at man skeler til konteksten. I den givne kontekst 

står termens betydning for levertransplantatets måde at fungere på i den menneskelige organisme. 

Ordet ville kunne parafraseres til levertransplantatets funktion eller lignende konstruktioner.  
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7.3.5 Serumelektrolytabnormiteter 
Kompositummet er oversat fra (eng.) Serum electrolyte abnormalities (Lichtenstein et 

al. 2007, s. 1362). Som endocentrisk kompositum kan betydningen af kompositummet udledes af 

dets tre led. Den korrekte betydning af ordforbindelsen er unormalt indhold af elektrolytter i blodet. 

En mere eksplicit forklaring er, at indholdet i blodet af en eller flere elektrolytter (oftest natrium, 

kalium, calcium og magnesium) er højere eller lavere end normalværdierne. For eksempel kan et for 

højt eller for lavt indhold af kalium i blodet føre til uregelmæssig hjerterytme eller endda hjertestop. 

I denne oversættelse er der udelukkende brugt hybridtermer (Lindskog, 2004). Der er 

ikke ortodokse, engelske eller danske termer i brug i medicinsk fagterminologi for de pågældende 

begreber. 

 

7.3.6 Levertransplantationspatienter 
Dette kompositum er oversat fra (eng.) Liver transplant patients (Cicinatti et al. 2007, 

s. 1195). Som nævnt længere oppe har (eng.) liver to forskellige mulige oversættelser på dansk: den 

ortodokse term hepar og den danske term lever. Jeg har i overensstemmelse med Sundterms 

anbefalinger valgt oversættelsen lever. Transplant kan betyde både (da.) transplantation og (da.) 

transplantat, men konteksten, som er en artikel der handler om levertransplantationspatienter gør 

det klart, at ordet det drejer sig om er (da.) transplantation (Cicinatti et al. 2007, s. 1195). (Da.) 

Transplantation er et indlån fra engelsk, som igen er er afledt af den latinske betegnelse for 

transplantat (Lindskog, 2004). Der er ikke andre termer i brug i dansk for patienter. En 

parafraserende udgave af ordet levertransplantationspatienter kunne være patienter, der har 

gennemgået en levertransplantation.  

 

7.3.7 Isotopforholdsmassespektrometer 
Dette kompositum, som er oversat fra  (eng.) isotope ratio mass spectrometer (De 

Preter et al. 2008, s. 507) bød på en række udfordringer i forbindelse med oversættelsen. Ifølge 

Bloomsbury’s Dictionary of Science and Technology er et massespektrometer ”a device used in 

chemical analysis which separates particles according to their masses” (Collin, 2003).  Den danske 

oversættelse af (eng.) mass spectrometer er massespektrometer. Hele kompositummet isotope ratio 

er beskriver til ratio. Denne del af ordforbindelsen forklarer, at hele kompositummet er betegnelse 

for et apparat, der måler mængdeforholdet mellem forskellige isotoper. Jeg har derfor valgt 

oversættelsen isotopforholdsmassespektrometer. En parafraserende gengivelse af denne 
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ordforbindelse kunne være: massespektrometer, der måler isotopers mængdeforhold. Med 

undtagelse af forhold og masse, så er ingen af ordene i den oversatte ordforbindelse danske, men 

derimod låneord fra henholdsvis græsk, latin og engelsk (Lindskog, 2004). 

 

7.3.8 Koronararteriebypasstransplantatkirurgi 
Denne ordforbindelse er oversat fra coronary artery bypass graft surgery (Jeger et al. 

2008, s. 621), og betyder i konteksten transplantation af vene til brug som koronararterie-bypass i 

en patient. Selvom coronary ikke er et substantiv, har jeg valgt at medtage ordforbindelsen i dens 

fulde længde, da det ved oversættelsen til dansk er muligt at konstruere et langt kompositum uden at 

dele dette op, fordi trykket i det danske kompositum lægges på den anden stavelse i koronar, hvilket 

indebærer at termen skal sammenskrives med resten af kompositummet.  

Koronar (Lindskog, 2004) er en hybridterm, lige som arterie (Lindskog, 2004). 

Coronary kunne også oversættes med den danske term krans (som i kranspulsåre), men eftersom 

koronar som hybridterm foretrækkes af Sundterm, har jeg valgt at anvende dette. Arterie kunne 

også oversættes med pulsåre, men eftersom pulsåre ikke bruges i sammensætninger med koronar, 

men derimod med krans, så har jeg valgt at bruge hybridtermen i forlængelse af valget af 

hybridtermen koronar. Således var kranspulsåre alternativet til koronararterie, men koronararterie 

blev valgt i overensstemmelse med anbefalingerne fra Sundterm. 

Bypass er oprindeligt en engelsk term, men bruges ofte som låneord i dansk, både i 

medicinsk fagterminologi, i hverdagssprog og i medierne. Bypass har ingen egentlig dansk 

oversættelse, og er derfor den eneste mulighed, medmindre man vil ud i at konstruere et nyt ord. 

Dette ville dog være omsonst, idet bypass er en præcis term og indtil videre den eneste korrekte for 

dette begreb.  

Transplantat betyder: operativt overført (levende) væv (Lindskog, 2004), og er som 

nævnt længere oppe, en hybridterm der er hentet fra latin. Dette er den eneste term for den type 

væv, der er i brug i dansk. Kirurgi  er oversat fra engelsk surgery og er en hybridterm, der er afledt 

fra græsk (Lindskog, 2004).  

Hele kompositummet består af 39 tegn og er dermed et meget langt kompositum. 

Således er det velegnet til at teste hvor lange komposita må være, før respondenterne opgiver at 

læse dem. 
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7.4 Metode anvendt i spørgeskemaets anden del 
De engelske tekststykker i undersøgelsens anden del er alle udvalgt fordi de 

indeholder en eller flere meget lange substantiviske ordforbindelser. I princippet ville det have 

været mere optimalt at bruge længere tekststykker på fx et par sider til  hver enkelt lange, 

substantiviske ordforbindelse, men eftersom dette praktisk ikke kunne lade sig gøre har jeg valgt at 

bruge kortere tekststykker. Respondenterne ville i det første tilfælde skulle kæmpe sig igennem 

adskillige sider tekst for at kunne besvare spørgeskemaet, hvilket ville føre til, at det ville tage alt 

for lang tid for respondenterne at gennemføre skemaet. Desuden er det tænkeligt, at tekster af en 

længde på adskillige sider ville få enkelte respondenter til at falde fra. Med en længde på flere sider 

med spredte forekomster af lange ordforbindelser ville man heller ikke med rimelighed kunne 

afgøre hvor meget de konkret påvirkede læsbarheden og forståeligheden af tekststykket, 

sammenlignet med de andre elementer i teksten.  

I den anden del af undersøgelsen har jeg givet respondenterne mulighed for at komme 

med egne kommentarer til nogle af spørgsmålene. Risikoen her er, at respondenterne ikke har tid 

eller interesse nok til at formulere en kommentar til et spørgsmål og derfor undlader at gøre dette. 

(Watt-Boolsen, s. 42). Jeg har dog valgt at medtage denne mulighed, da respondenterne vil kunne 

uddybe deres svar, hvis de for eksempel mener, at der er fejl i en eller flere af sætningerne. 

Jeg har valgt ikke at henlede respondenternes opmærksomhed på forskellen mellem de 

to oversættelser. Jeg overvejede at stille de to oversættelser til hver tekst op i tilfældig rækkefølge; 

nogle gange med den parafraserende oversættelse først og nogle gange med den lange 

ordforbindelse først. Jeg mente dog, at dette blot ville forvirre respondenterne unødigt. Desuden 

mener jeg, at det ville være vanskeligt at bevise eller underbygge en hypotese om at dette ville give 

andre besvarelser, og jeg har derfor valgt blot at præsentere de to tekster i samme rækkefølge i 

spørgeskemaet, nemlig med det lange kompositum i den første oversættelse og parafraseringen i 

den anden. 

Jeg har fjernet elementer fra tekststykkerne som ikke var nødvendige for forståelsen af 

konteksten, og som jeg vurderede kunne virke forstyrrende på respondenternes mulighed for at 

vurdere oversættelsen. Jeg har også valgt at skrive forkortelser ud, da det uddrag af teksten, som 

respondenterne bliver præsenteret for, mangler eventuelle forudgående forklaringer af forkortelser. I 

andre sammenhænge har jeg fjernet detaljer og forkortelser fra teksten, hvis det pågældende ord kun 

optrådte én gang i teksten. For eksempel er Intravenous (IV) formulations ændret til: Intravenous 

formulations.  
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Hvis der har været fejl i originalteksten har jeg også tilladt mig at rette den. Et 

eksempel på dette findes i sætning nr. 3. Ordet gastrocnemius var ved en fejl stavet gastrocenimus i 

originalteksten, og jeg valgte derfor at rette stavefejlen, da jeg ikke mente det tjente noget formål at 

bibeholde fejen. Jeg ville risikere at respondenterne ville fokusere for meget på fejlen og for lidt på 

selve teksten. Et [sic] i kildeteksten mener jeg også blot ville virke distraherende på læseren. I andre 

tilfælde har jeg valgt at beholde ord der stod i parentes i teksten, da jeg mente at den information de 

indeholdt var for vigtig til at udelade. Et eksempel er fra sætning nr. 4: 4 bisacodyl-tabletter (20 mg 

i alt). Det ville ikke være nok at skrive 4 bisacodyl-tabletter, da man naturligvis altid opgiver den 

præcise dosering. I Danmark fås bisacodyl-tabletter kun i styrken 5 mg, men det er muligt at dette 

ikke gælder i andre lande.  

Jeg har overvejet, om jeg skulle understrege de lange ordforbindelser i teksterne eller 

om jeg skulle undlade at gøre opmærksom på de ord jeg fokuserer på i undersøgelsen. Jeg har dog 

valgt at udelade understregning af flere grunde. Jeg ønskede, at respondenterne skulle læse og 

vurdere sætningerne som helheder og ikke som ”en sætning der indeholder et langt kompositum”. 

Med andre ord ønskede jeg at undgå unødig fokus på den lange ordforbindelse og i stedet flytte 

fokus til helheden. En anden mulighed var udelukkende at understrege ordforbindelsen i den 

originale, engelske tekst og undlade understregning i de oversatte tekster, og bare bede 

respondenterne vurdere oversættelserne med særlig fokus på det understregede ord. I så fald ville 

jeg dog risikere, at respondenterne ville sidde og lede efter den oversatte ordforbindelse i den 

danske tekst, og igen fjerne fokus fra helheden, hvilket jo er et af omdrejningspunkterne i 

spørgeskemaets anden del..  

Jeg har overvejet hvor mange sætninger det ville være passende at bruge i 

spørgeskemaets anden del. Eftersom jeg ønskede at holde den tid det ville tage at gennemføre 

spørgeskemaet på 15-20 minutter, har jeg valgt at bruge 6 tekster i undersøgelsens anden del. På 

denne måde får jeg et antal tekster til brug i analysen, men samtidig sørger jeg for at det ikke tager 

længere tid end nødvendigt at gennemføre spørgeskemaet. 
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7.5 Oversættelse af komposita og kontekst i spørgeskemaets anden del  
 

7.5.1 Tekst nr. 1: proton pump inhibitors 
 

“Intravenous formulations of proton pump inhibitors  are effective for patients in whom oral 

therapy is not appropriate.” 

(Pisegna, Sostek, Monyak, Miner Jr. 2008, s. 483)  

 

Oversættelse A. Protonpumpehæmmere givet intravenøst er velegnet til patienter, der ikke kan tage 

medicinen per os. 

 

Oversættelse B. Intravenøst indgivet medicin, der hæmmer protonpumpen er velegnet til patienter, 

der ikke kan tage medicinen per os. 

 

I den første tekst som deltagerne præsenteres for er proton pump inhibitors den lange 

ordforbindelse som jeg vil have respondenterne til at vurdere. Proton pump inhibitor er en 

betegnelse for en gruppe lægemidler, der bruges i behandlingen af mavesår. I oversættelse A er 

ordforbindelsen blevet oversat til det 18 tegn lange kompositum protonpumpehæmmere, hvilket 

sammen med syrepumpehæmmere er den gængse danske term for dette lægemiddel. Jeg har dog 

valgt den første mulighed, da dette er en hybridterm.  

Med det formål at lave en parafraserende gengivelse på dansk af proton pump 

inhibitors har jeg i den anden oversættelse valgt løsningen medicin, der hæmmer protonpumpen. 

Det er dog usikkert, om denne betegnelse er præcis nok til brug i medicinsk fagsprog. Desuden er 

protonpumpehæmmere og syrepumpehæmmere faste betegnelser, som ofte bruges i medicinsk 

fagsprog. Af denne grund er det muligt, at respondenterne vil foretrække disse termer. 

Den sidste del af sætningen: patients in whom oral therapy is not appropriate har jeg 

valgt at oversætte til patienter, der ikke kan tage medicinen per os, da en direkte oversættelse: 

patienter for hvem oralterapi ikke er passende ikke lyder idiomatisk på dansk. Intravenous 

formulations er oversat med henholdsvis givet intravenøst og intravenøst indgivet.  
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7.5.2 Tekst nr. 2: injection site reactions 
 

“The most common adverse effects during esomeprazole and lansoprazole dosing were 

injection site reactions (11% and 8% respectively) and upper respiratory tract infections (1% 

and 3% respectively).” 

(Pisegna, Sostek, Monyak, Miner Jr. 2008, s. 487) 

 

Oversættelse A. De mest almindelige bivirkninger i forbindelse med dosering af esomeprazol og 

lansoprazol var indstiksstedsreaktioner (henholdsvis 11 og 8 %), samt infektioner i de øvre luftveje 

(henholdsvis 1 og 3 %). 

 

Oversættelse B. De mest almindelige bivirkninger i forbindelse med dosering af esomeprazol og 

lansoprazol var reaktioner fra indstiksstedet (henholdsvis 11 og 8 %), samt infektioner i de øvre 

luftveje (henholdsvis 1 og 3 %). 

 

I tekst nummer 2 er det injection site reactions der er den interessante ordforbindelse. 

Jeg har valgt at oversætte til indstiksstedsreaktioner, der har 23 tegn og er en dansk term. Termens 

betydning dækker de forskellige reaktioner, rødme, irritation osv., der kan opstå på huden, der hvor 

en kanyle har penetreret hudoverfladen. Adverse effects kan både oversættes til bivirkninger og 

uønskede bivirkninger. Jeg mener dog at det i det konkrete tilfælde er tydeligt, at der er tale om 

uønskede bivirkninger, derfor har jeg valgt at udelade uønskede. I oversættelse nr. 2 har jeg valgt 

parafraseringen reaktioner fra indstiksstedet, da dette efter min mening er det mest idiomatiske 

valg.  

Upper respiratory tract infections er også en relativt lang ordforbindelse, men 

eftersom den består af to adjektiver, og trykket i ordforbindelse er fordelt nogenlunde ligeligt på 

leddene, så er det ikke muligt at oversætte den til et langt, sammenskrevet dansk kompositum. 

*Øvre luftvejsinfektion er ikke korrekt, da (eng.) upper fungerer som beskriver til (eng.) respiratory 

tract og ikke til (eng.) infection, som jo bliver efterleddet i (da.) luftvejsinfektion. Luftvejsinfektion 

kunne godt fungere rent sprogligt, men det er ikke helt det samme som en infektion i de øvre 

luftveje. Af disse grunde har jeg valgt en parafraserende gengivelse af ordforbindelsen, dvs. 
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infektioner i de øvre luftveje. På denne måde beholder jeg den oprindelige betydning fra den 

engelske kildetekst. 

Esomeprazole and lansoprazole er lægemidler, eller rettere de virksomme stoffer i 

lægemidlerne, og disse har den samme betegnelse og stavemåde i dansk. Havde der været tale om 

markedsførte navne på lægemidler ville det sandsynligvis have været nødvendigt at eksplicitere ved 

at forklare hvilken lægemiddelgruppe der var tale om, da lægemidler kan markedsføres under 

forskellige navne i Danmark og udlandet. 

 

7.5.3 Tekst nr. 3: compound muscle action potential 
 

“The compound muscle action potential of the gastrocnemius muscle was recorded by 

conventional surface techniques.” 

(Hu et al. 2009, s. 64) 

 

Oversættelse A. Det samlede muskelaktionspotentiale for m. gastrocnemius blev registreret ved 

hjælp af konventionelle overfladeteknikker. 

 

Oversættelse B. Det samlede aktionspotentiale fra m. gastrocnemius blev registreret ved hjælp af 

konventionelle overfladeteknikker. 

 

Compound kan i engelsk både tilhøre ordklassen substantiv og adjektiv. I 

originalteksten bruges ordet som beskriver til resten af ordforbindelsen, dvs. at det fungerer som 

adjektiv, men det er usikkert om det i sammenhængen hører til ordklassen adjektiv eller substantiv. 

I målteksten har jeg valgt at oversætte det med adjektivet samlet. En anden mulighed jeg har 

overvejet er samling, således at det samlede kompositum ville lyde samlingsmuskelaktions-

potentiale. Jeg har imidlertid ikke kunnet finde dette kompositum anvendt nogen steder, og i øvrigt 

forekommer det mig noget kunstigt og uidiomatisk. Derfor har jeg valgt oversættelsen det samlede 

muskelaktionspotentiale, da dette umiddelbart virker mere idiomatisk.  

I sætningen fungerer compound altså som beskriver til muscle action potential. Havde 

det fungeret udelukkende som beskriver til muscle havde betydningen været en helt anden. Her 

kræver en vellykket oversættelse, som nævnt i afsnittet om medicinsk oversættelse, en vis indsigt i 

medicinske forhold. Helt konkret behøver man her viden om, at compound lægger sig til muscle 
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action potential og ikke kun til muscle. (Da.) aktionspotentiale bruges i medicinsk fagsprog, men 

muskelaktionspotentiale er tilsyneladende mindre brugt. Ordet giver kun 6 danske resultater på 

Google og ingen resultater i UfL. Ifølge Medicinsk Ordbog bruges betegnelsen aktionspotentiale 

om ”elektrisk aktivitet i en nerve- (el. muskel)celle når den leder en impuls el. trækker sig 

sammen”. Jeg mener derfor, at det er vigtigt at tydeliggøre, at der er tale om aktionspotentiale for en 

muskel og ikke for en nerve.  

Til oversættelse nummer 2 valgte jeg at udelade muskel fra kompositummet, da dette 

forekom mig at være den eneste mulighed for at parafrasere ordforbindelsen. Således endte jeg med 

følgende konstruktion: Det samlede aktionspotentiale fra m. gastrocnemius. Brugt på denne måde 

har m. betydningen musculus, som er en ortodoks term. Ved at vælge denne løsning risikerer jeg 

dog, at den korrekte betydning ikke er blevet bibeholdt, da aktionspotentiale fra m. gastrocnemius 

ikke nødvendigvis har samme betydning som Det samlede muskelaktionspotentiale for m. 

gastrocnemius. Usikkerhedsmomentet omkring valget af oversættelse i oversættelse nummer 2 er 

imødegået ved at jeg beder respondenterne vurdere om ordforbindelsen er korrekt oversat, og 

desuden giver dem muligheden for at kommentere oversættelsen. Hvis den korrekte betydning ikke 

er bibeholdt i min oversættelse vil jeg formodentligt se dette af kommentarerne til denne 

oversættelse. 

 

7.5.4 Tekst nr. 4: colon cleansing ability  
 

“The objective of this clinical trial was to compare the colon cleansing ability, patient 

tolerability, patient preference and safety profile of the 32-tablet NaP dosing regimen with the 

2L PEG solution plus four (20 mg total) bisacodyl tablet bowel preparation kit for adults 

undergoing colonoscopy.” 

(Lichtenstein et al. 2007, s. 1362) 

 

Oversættelse A. Formålet med det kliniske forsøg var at sammenligne doseringsregimet, der består 

af 32 natriumfosfattabletter med tarmudrensningssættet, der består af 2 liter 

polyethylenglycolopløsning og 4 bisacodyltabletter (20 mg i alt) til voksne der skal have foretaget 

en colonoskopi, samt at sammenligne sikkerhedsprofilen, colonudrensningsegenskaben, samt 

patienttolerance og -præferencer for de to metoder. 
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Oversættelse B. Formålet med det kliniske forsøg var at sammenligne doseringsregimet, der består 

af 32 natriumfosfat-tabletter med udrensningssættet, der består af 2 liter polyethylenglycol-

opløsning og 4 bisacodyl-tabletter (20 mg i alt) til voksne der skal have foretaget en colonoskopi, 

samt at sammenligne sikkerhedsprofilen, egenskaben til colonudrensning, samt patienternes 

tolerance og præferencer for de to metoder. 

 

Denne tekst krævede en række syntaktiske omstruktureringer i oversættelsen. Den 

første del af sætningen er bygget op omkring en engelsk of-konstruktion. Eftersom of-

konstruktioner i dansk oversættes til en almindelig genitivkonstruktion, så var det nødvendigt at 

ændre på ordstillingen. Samtidig var det nødvendigt at flytte en del af den information, der er 

indeholdt i sætningen ned til slutningen af sætningen, da man ellers ville ende med en meget tung 

indskudt sætning med en genitivkonstruktion, som det ville være svært at forstå betydningen af, 

medmindre man læser sætningen mange gange:  

 

Formålet med det kliniske forsøg var at sammenligne doseringsregimet, der består af 32 

natriumfosfat-tabletters sikkerhedsprofil, colonudrensningsegenskab, samt patienttolerance og –

præference med… .  

 

Alternativt kunne man vælge en løsning, der ville lyde:  

 

Formålet med det kliniske forsøg var at sammenligne sikkerhedsprofil, colonudrensningsegenskab, 

samt patienttolerance og –præference for doseringsregimet, der består af 32 natriumfosfat-tabletter 

med… , 

 

Her løser man problemet med den tunge genitivkonstruktion, men samtidig virker sætningen meget 

konstrueret og kringlet. Samtidig ville man være nødt til at gentage delen med sikkerhedsprofil, 

colonudrensningsegenskab, samt patienttolerance og –præference, eftersom en del af betydningen 

ellers ville gå tabt. Jeg endte derfor med at flytte den sidstnævnte del af sætningen ned til slutningen 

af teksten. På denne måde kunne jeg opretholde det oprindelige budskab i sætningen, uden at den 

blev for lang og klodset. En anden mulighed var følgende oversættelse: 

 



Kristin Andreassen – oktober 2010 

 38 

Formålet med det kliniske forsøg var at sammenligne sikkerhedsprofilen, 

colonudrensningsegenskaben, samt patienttolerance og –præference for doseringsregimet, der 

består af 32 natriumfosfat-tabletter og for tarmudrensningssættet, der består af 2 liter 

polyethylenglycolopløsning og 4 bisacodyltabletter (20 mg i alt) 

 

Men i dette tilfælde er der ikke noget naturligt sted at placere til voksne der skal have foretaget en 

colonoskopi. Jeg mener derfor, at den løsning jeg har valgt til oversættelse A er den, der bedst 

formår at bibeholde indholdet og budskabet i kildeteksten, uden at gå på kompromis med 

læsbarheden og det gode sprog: 

 

Formålet med det kliniske forsøg var at sammenligne doseringsregimet, der består af 32 

natriumfosfattabletter med tarmudrensningssættet, der består af 2 liter polyethylenglycolopløsning 

og 4 bisacodyltabletter (20 mg i alt) til voksne der skal have foretaget en colonoskopi, samt at 

sammenligne sikkerhedsprofilen, colonudrensningsegenskaben, samt patienttolerance og -

præferencer for de to metoder. 

 

I den parafraserende oversættelse B af teksten har jeg valgt at ændre enkelte komposita ud over 

colonudrensningsegenskaben. Tarmudrensningssættet er blevet ændret til udrensningssættet. Dette 

er gjort, fordi man ud fra konteksten ved, at det drejer sig om et udrensningssæt til tarmen. Der er 

desuden indsat bindestreger i  polyethylenglycolopløsning og bisacodyltabletter. Ifølge de danske 

retskrivningsreglers §57 (8) er det tilladt at bruge bindestreg i ”Sammensætninger med usædvanlige 

eller svært læselige ord- og bogstavsammenstød” (Se litteraturlisten: bindestreg). Den sidste 

bisætning i teksten er desuden blevet parafraseret: 

 

Formålet med det kliniske forsøg var at sammenligne doseringsregimet, der består af 32 

natriumfosfat-tabletter med udrensningssættet, der består af 2 liter polyethylenglycol-opløsning og 

4 bisacodyl-tabletter (20 mg i alt) til voksne der skal have foretaget en colonoskopi, samt at 

sammenligne sikkerhedsprofilen, egenskaben til colonudrensning, samt patienternes tolerance og 

præferencer for de to metoder. 
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7.5.5 Tekst nr. 5: liver function abnormalities 
 

“However, all patients who had leucopoenia and ⁄ or non-specific symptoms (such as fever and 

⁄ or malaise), respiratory or gastrointestinal complaints, or liver function abnormalities of 

unknown origin were tested for CMV infection.” 

(Cicinatti et al. 2007, s. 1203) 

 

Oversættelse A. Alle patienter, der havde leukopeni og/eller uspecifikke symptomer (såsom feber 

og/eller malaise), respiratoriske eller gastrointestinale klager, eller leverfunktionsabnormiteter af 

ukendt oprindelse, blev imidlertid testet for cytomegalovirusinfektion (…). 

 

Oversættelse B. Alle patienter, der havde leukopeni og/eller uspecifikke symptomer (såsom feber 

og/eller malaise), respiratoriske eller gastrointestinale klager, eller abnorm leverfunktion af ukendt 

oprindelse, blev imidlertid testet for infektion med cytomegalovirus (…). 

 

Liver function abnormalities er oversat direkte til henholdsvis 

leverfunktionsabnormiteter i oversættelse A og abnorm leverfunktion i oversættelse B. I 

sidstnævnte er substantivet blevet ændret fra (eng.) abnormalities til adjektivet abnorm. Dette er 

foreneligt med, at formålet med oversættelse nummer to er at opnå en blødere omskrivning. Det 

kunne dermed ikke lade sig gøre at beholde (eng.) abnormalities som substantiv, uden at det gik ud 

over kvaliteten af oversættelsen. Jeg mener ikke, at abnormiteter i leverfunktionen er særlig godt 

eller idiomatisk dansk, og derfor har jeg valgt den anden løsning, hvor originalbetydningen samtidig 

er bevaret. 

Selvom liver function abnormalities er fokus for undersøgelsen i denne tekst, så har 

jeg valgt i den første oversættelse at oversætte CMV infection med cytomegalovirusinfektion og i 

den anden oversættelse med infektion med cytomegalovirus. Dette er gjort for at prøve at bevare en 

form for kontinuitet i hver sætning, hvad angår brugen af henholdsvis lange komposita og 

parafrasering. 

I denne sætning har jeg også valgt at beholde den information der står i parenteserne, 

eftersom jeg vurderede, at den var for vigtig for konteksten og for forståelsen af sætningen til at 

udelade. Malaise er et fransk låneord og er et af de få franske låneord der er i brug i dansk 
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medicinsk fagsprog. Der er ikke umiddelbart et dansk alternativ, så jeg har beholdt den franske 

term, som altså også bruges i engelsk medicinsk sprog. 

 

7.5.6 Tekst nr. 6: liver allograft rejections 
 

“Fairbanks et al. reported a significant risk (19%) of severe and irreversible liver 

allograft rejections, which led to retransplantation in one and death in two cases.” 

(Cicinatti et al. 2007, s. 1205) 

 

Oversættelse A. Fairbanks et al. rapporterede om en signifikant risiko (19%) for alvorlig og 

irreversibel leverallotransplantatafstødning, som i ét tilfælde førte til retransplantation og i to 

tilfælde medførte døden. 

 

Oversættelse B. Fairbanks et al. rapporterede om en signifikant risiko (19%) for alvorlig og 

irreversibel afstødning af lever-allotransplantatet, som i ét tilfælde førte til retransplantation og i to 

tilfælde medførte døden. 

 

Her har jeg også valgt at beholde informationen i parenteserne, eftersom jeg mener at 

det ville have virket påfaldende, hvis den var blevet udeladt. I en videnskabelig artikel ville man 

ikke kunne slippe afsted med at skrive signifikant risiko uden at sandsynliggøre dette, dvs. ved at 

oplyse præcis hvor stor risikoen var. 

 Liver allograft rejections er oversat til henholdsvis leverallotransplantatafstødning og  

afstødning af lever-allotransplantatet. I oversættelse nummer 2 har jeg yderligere lettet læsningen 

af sætningen ved at indsætte en bindestreg i kompositummet lever-allotransplantatet. Jeg forventer, 

at leverallotransplantatafstødning muligvis vil gøre læsningen af ordet sværere på grund af 

bogstavsekvensen antata i transplantatafstødning. Det er især gentagelsen tata der udgør problemet. 

Den kan snyde øjet til at tro, at den er en enhed, men den er i virkeligheden fordelt på to ord, og 

derfor vil man muligvis skulle læse hele ordet to gange eller flere for at forstå hvad der står. 

 Den sidste del af sætningen: which led to retransplantation in one and death in two 

cases er oversat til som i ét tilfælde førte til retransplantation og i to tilfælde medførte døden. Her er 

ordstillingen også ændret en smule for at gøre sætningen mere idiomatisk på dansk. Derudover 

bliver ordet tilfælde gentaget, da sætningens konstruktion kræver dette. Man kunne også have valgt 
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muligheden som førte til retransplantation i ét tilfælde og døden i to tilfælde, men denne løsning 

virker mere oversat, hvorimod den oversættelse jeg har valgt lyder mere naturlig. Formålet med en 

god oversættelse er da også, som Lundquist skriver, og som jeg gennemgik i afsnittet om medicinsk 

oversættelse at opnå en målsprogstekst, der ikke virker oversat. 

 

 

 

8. Analyse af undersøgelsens resultater 
 Jeg vil i dette afsnit analysere resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. Afsnittet er 

delt op i to dele som henholdsvis er helliget første og anden halvdel af undersøgelsen. Slutteligt vil 

jeg lave en konklusion af analysen. Resultaterne af undersøgelsen kan findes i bilag 2. 

 

8.1 Første halvdel: danske komposita uden kontekst. 
 

8.1.1 A. Slutfaselungesygdom 
 

Læseegnethed: fem giver karakteren 2, én giver karakteren 4 

Forståelighed: én giver karakteren 1, én giver karakteren 2, tre giver karakteren 4, én giver 

karakteren 5 

Korrekthed: to giver karakteren 1, to giver karakteren 3, to giver karakteren 4 

 

Ordets læseegnethed blev bedømt med karakteren 2 af fem respondenter og karakteren 

4 af den sidste respondent. Heraf kan man konkludere, at respondenterne er relativt enige om at 

læseegnetheden ikke er særlig god. Uenigheden omkring kompositummets læseegnethed kan 

skyldes, at det trods alt ikke er særlig langt, og at den ene respondent der gav karakteren 4 har 

fokuseret på længden i sin bedømmelse, uden at tage hensyn til forståeligheden og korrektheden, 

som vedkommende har tildelt henholdsvis karaktererne 2 og 1.  

Respondenterne er meget uenige hvad angår forståeligheden af ordet, selv om 

halvdelen af dem bedømmer forståeligheden til 4 eller 5. Dette kan være relateret til, at 

respondenterne er usikre på ordets betydning. Er det en lungesygdom man får i slutfasen af en 

anden lidelse, eller er det slutfasen af en lungesygdom? Korrektheden af ordet deler også vandene, 
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to af respondenterne giver karakteren 1 og to af dem giver karakteren 3. De sidste to giver 

karakteren 4. Heraf kan man konkludere, at korrektheden af kompositummet ikke er overbevisende.  

Selv om det lille antal besvarelser gør, at resultaterne ikke er statistisk signifikante, så 

kan man udlede, at kompositummets anvendelighed i en medicinsk fagsproglig tekst ikke er særligt 

overbevisende, eftersom der er stor uenighed om det blandt respondenterne. Dette skyldes 

sandsynligvis, at kompositummet blev præsenteret for deltagerne uden for kontekst og at dets 

korrekte betydning derfor blev for svær at afkode. Det er muligt, at kompositummet ville kunne 

bruges i en tekst, hvor den korrekte betydning ville kunne udledes af konteksten. Det centrale må 

derfor være ordets læseegnethed. Her bedømmer deltagerne ordet til ikke at være særligt læseegnet, 

mens en enkelt mener at det er relativt læseegnet. Det kan igen hænge sammen med, at ordets 

korrekte betydning er vanskelig at afgøre. 

 

8.1.2 B. Coloncancerscreening 
 

Læseegnethed: fire giver karakteren 4, to giver karakteren 5. 

Forståelighed: to giver karakteren 4, fire giver karakteren 5. 

Korrekthed: tre giver karakteren 4, tre giver karakteren 5. 

 

I forhold til det første kompositum som respondenterne blev præsenteret for, er de her 

relativt enige. Kompositummet har udelukkende modtaget karakteren 4 eller 5 af alle respondenter i 

alle tre parametre. Coloncancerscreening bliver da også flittigt brugt, både i medierne og i 

sygehusvæsnet, og skulle gerne være kendt af mange danskere. I dette tilfælde bedømmes 

læseegnetheden til at være god, selvom det dog ikke udløser topkarakterer. Kompositummet kan let 

parafraseres til screening for coloncancer, som både er lige så korrekt som kompositummet, og 

langt lettere at læse. Derfor kan man spørge sig selv, om det overhovedet er nødvendigt at bruge et 

kompositum, når man med fordel kan anvende den parafraserende mulighed. Der er dog 

tilsyneladende ikke nævneværdige problemer med at bruge betegnelsen i dens kompositumsform. 

 

8.1.3 C. Serumgraviditetsprøvesvar  
 

Læseegnethed: fem giver karakteren 2, én giver karakteren 5. 
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Forståelighed: én giver karakteren 1, én giver karakteren 2, én giver karakteren 5, tre giver 

karakteren 4. 

Korrekthed: to giver karakteren 1, én giver karakteren 2, én giver karakteren 3, to giver karakteren 

4. 

Dette kompositum voldte større problemer. Læseegnetheden bedømmes af fem af 

respondenterne til 2, mens én enkelt respondent giver karakteren 5. Dette kan være en konsekvens 

af at forståeligheden og korrektheden også giver nogle forskellige svar. Med andre ord er 

bedømmelsen af korrektheden og forståeligheden af ordet heller ikke overbevisende. Som jeg var 

inde på i præsentationen af undersøgelsen så er det ikke umiddelbart gennemskueligt hvad 

betydningen af ordet er, især ikke for en lægmand. Det, der imidlertid giver så varierende resultater 

her er sandsynligvis, at respondenterne er usikre på om der menes blodprøvesvar, der kan påvise 

graviditet, eller om det drejer sig om blodprøver der tages i forbindelse med en graviditet, eller på 

anden måde er relateret til graviditet. Sådanne blodprøver kan fx være antistofprøver, hvis den 

gravide kvinde tidligere har haft aborter, forskellige hormonblodprøver, eller måske blodprøver som 

man tager for at afgøre hvordan barnet har det under graviditeten. De forskellige mulige 

betydninger af ordet uden for en kontekst er derfor muligvis en del af årsagen til at ordet bedømmes 

af respondenterne som det gør. Bedømmelserne af ordets forståelighed kan derfor fortolkes således, 

at ordets tvetydighed betyder, at nogle af respondenterne ikke kan eller vil tage stilling til dets 

forståelighed.  

De enkelte led i kompositummet er hver især forståelige, men sammenskrevet i ét 

kompositum giver de tilsyneladende ikke mening, hvilket har påvirket bedømmelserne af ordets 

korrekthed og forståelighed. Man kan nok tillade sig at konkludere, at ordet ikke er velegnet til brug 

uden for kontekst. Ser man på ordet i dets kontekst i den originale sætning, så er man dog ikke i 

tvivl om hvad det dækker over: 

 

Non-pregnant, non-lactating women of childbearing potential were eligible, if they were using a 

medically acceptable form of birth control, as determined by the investigator, throughout the study 

and had a negative serum pregnancy test result on the first day of study medication dosing.(kilde) 

 

Her er (eng.) negative centralt for ordets betydning. Det er derfor muligt, at man ville have fået en 

anden bedømmelse af ordet, hvis man havde inkluderet adjektivet negativt i den danske 

oversættelse, evt placeret i en parentes foran kompositummet. 
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8.1.4 D. Levertransplantatfunktion 
 

Læseegnethed: fire giver karakteren 3, én giver karakteren 4, én giver karakteren 5. 

Forståelighed: én giver karakteren 2, tre giver karakteren 4, to giver karakteren 5. 

Korrekthed: én giver karakteren 2, to giver karakteren 3, to giver karakteren 4, én giver karakteren 

5. 

Respondenterne er her også til en vis grad enige i bedømmelsen af ordets 

læseegnethed og forståelighed. Læseegnetheden har af fire respondenter fået bedømmelsen 3, mens 

de to sidste respondenter har givet henholdsvis karakteren 4 og 5. Læseegnetheden af ordet er altså 

ikke på nogen måde overbevisende, selv om ingen af respondenterne har givet en negativ karakter. 

Det er muligt, at læseegnetheden ville få en bedre bedømmelse, hvis ordet indgik i en kontekst, da 

dette naturligvis også ville forbedre forståeligheden og muligvis også korrektheden.  

I bedømmelsen af forståeligheden giver en enkelt respondent karakteren 2, mens 

resten af respondenterne fordeler sig med tre på karakteren 4 og to på karakteren 5. Ordet er derfor 

tilsyneladende relativt let at forstå betydningen af.  

Respondenterne bedømmer derimod korrektheden meget forskelligt. Dette kan tyde 

på, at respondenterne ikke mener, at ordet er præcist nok, at det er tvetydigt, eller at et andet ord 

ville være mere korrekt. Da jeg ikke har bedt om respondenternes kommentarer til ordene i første 

halvdel af undersøgelsen, er dette dog svært at afgøre sikkert. Den ujævne score på korrektheden 

har dog tilsyneladende ikke smittet af på bedømmelsen af læseegnetheden og forståeligheden i 

samme grad som ved serumgraviditetsprøvesvar, eftersom både forståeligheden og læseegnetheden 

for levertransplantatfunktion bedømmes en smule bedre. 

 

8.1.5 E. Serumelektrolytabnormiteter 
 

Læseegnethed: én giver karakteren 1, to giver karakteren 2, én giver karakteren 3, én giver 

karakteren 4, én giver karakteren 5. 

Forståelighed: én giver karakteren 2, fire giver karakteren 4, én giver karakteren 5. 

Korrekthed: to giver karakteren 2, to giver karakteren 4, to giver karakteren 5. 

 

Her er respondenterne meget uenige om, hvorvidt ordet er læseegnet, hvorimod 

bedømmelsen af forståelighed og korrekthed giver højere bedømmelser. Især forståeligheden 
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bedømmes som værende god, idet hele fire af respondenterne har givet bedømmelsen 4 og én har 

givet bedømmelsen 5. Kun én respondent giver karakteren 2. Dette kan skyldes, at man uden 

kontekst ikke kan vurdere hvilke elektrolytprøver der er tale om. De fleste af respondenterne mener 

dog, at ordet giver mening. Dette kan antyde, at betydningen relativt let kan aflæses, selvom 

respondenterne ikke har nogen kontekst at bedømme ud fra.  

Kombinationen serum-, efterfulgt af en målelig enhed i blodet, er almindeligt anvendt 

blandt læger og plejepersonale. Som andre eksempler kan nævnes serumhæmoglobin, 

serumcreatinin, serumdigoxin osv. Ofte forkortes disse til for eksempel se-creatinin.  

Bedømmelsen af korrektheden kan, som nævnt længere oppe, skyldes, at det ikke er 

tilstrækkeligt præcist, hvilke blodprøver der er tale om. Der ser dog ud til at være relativ enighed 

om at ordet er korrekt, eftersom fire respondenter giver karakteren 4 eller 5.  

Læseegnetheden af ordet er bedømt vidt forskelligt; her er alle karakterer taget i brug i 

bedømmelsen. Den respondent der har givet karakteren 1, har samtidig givet karakteren 2 i de to 

andre parametre, hvilket kunne tyde på, at personen har ladet sig influere af, at han eller hun ikke 

mener at ordet hverken er særligt forståeligt eller særligt korrekt. Der ser også ud til at være en 

rimelig sammenhæng med hvordan de andre respondenter bedømmer ordet inden for de tre 

parametre.  

 

8.1.6 F. Levertransplantationspatienter 
 

Læseegnethed: én giver karakteren 3, tre giver karakteren 4, to giver karakteren 5. 

Forståelighed: én giver karakteren 4, fem giver karakteren 5. 

Korrekthed: to giver karakteren 4, fire giver karakteren 5. 

 

Ligesom det var tilfældet med coloncancerscreening, er respondenterne her relativt 

enige i deres bedømmelser. Da der er tale om et relativt langt kompositum på 30 bogstaver, så kan 

man tillade sig at konkludere, at det ikke udelukkende er længden af et kompositum, der bestemmer 

hvor læseegnet det er, men at andre faktorer også gør sig gældende. Her er der nemlig tale om et 

kompositum, der på samme måde som coloncancerscreening kan siges at være kendt af 

respondenterne i forvejen. Desuden kan betydningen af ordet nemt udledes af dets enkelte led: 

lever, transplantation og patienter, hvilket som bekendt ikke altid er tilfældet for komposita. 

Endelig er ordet også præcist i sin betydning; man er ikke i tvivl om hvad det betyder. 
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8.1.7 G. Isotopforholdsmassespektrometer 
 

Læseegnethed: tre giver karakteren 1, to giver karakteren 2, én giver karakteren 3. 

Forståelighed: én giver karakteren 1, tre giver karakteren 2, én giver karakteren 3, én giver 

karakteren 4. 

Korrekthed: én giver karakteren 1, to giver karakteren 2, tre giver karakteren 3, én giver karakteren 

4. 

 

Også her er bedømmelserne fordelt på forskellige karakterer, dog med hovedvægten 

på de negative karakterer. Ingen respondenter har givet karakteren 5 i nogen af kategorierne. 

Korrektheden af kompositummet er dog bedømt en smule bedre end de to andre parametre; her har 

kun to respondenter givet henholdsvis karakteren 1 og 2, mens tre respondenter giver karakteren 3 

og en enkelt strækker sig op til 4.  

Det første man bemærker, når man ser på dette kompositum er, at det ikke bare er 

langt, men også at det er relativt ukendt for de fleste. Derudover kan det være svært, ud fra de 

enkelte ord i kompositummet at udlede en samlet betydning. Respondenterne ved sandsynligvis 

hvad et massespektrometer er, men den første del af kompositummet, isotopforhold er måske ikke 

et ord der normalt bruges i kombination med massespektrometer. Dette kan muligvis skyldes, at et 

isotopforholdsmassespektrometer ikke er et instrument der bruges af læger. Kun én af 

respondenterne, nr. 5, bedømmer forståeligheden og korrektheden til 4, de andre respondenter giver 

bedømmelserne 3 og nedad. Ét interessant svar kommer fra respondent 3, der har bedømt 

læseegnetheden til 3, dvs. hverken/eller, mens kompositummet inden for de to andre parametre har 

fået bedømmelsen 1, dvs. slet ikke korrekt og slet ikke forståeligt. Her kunne man forvente, at 

bedømmelsen af ordets læseegnethed blev tilsvarende lavt vurderet. Den samme respondent har dog 

for læseegnetheden for alle de øvrige komposita i undersøgelsen givet karakteren 4 eller 5, hvilket 

tyder på at denne respondent enten har meget gode læseegenskaber, eller ikke mener at ordets 

længde er en forhindring for at læse det. 

 

8.1.8 H. Koronararteriebypasstransplantatkirurgi 
 

Læseegnethed: fem giver karakteren 1, én giver karakteren 4. 

Forståelighed: tre giver karakteren 2, to giver karakteren 3, én giver karakteren 4. 
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Korrekthed: én giver karakteren 1, tre giver karakteren 2, to giver karakteren 3. 

Med 39 tegn er dette kompositum det længste i hele undersøgelsen. Det har til en vis 

grad haft en afsmittende virkning på besvarelserne. Det der først der springer i øjnene er, at fem 

respondenter giver bedømmelsen 1 på læseegnethed, mens én respondent overraskende vurderer 

læseegnetheden til 4. Det ser dermed ud til at kompositummet har nået en længde hvor de fleste af 

respondenterne synes det bliver for langt at læse. Bedømmelserne af kompositummets forståelighed 

og korrekthed er heller ikke overbevisende gode. Forståeligheden bedømmes således lavt af de 

fleste respondenter, mens korrektheden får nogenlunde tilsvarende, om end en smule bedre 

bedømmelser. Bedømmelsen af korrektheden kan skyldes, at det ikke er tydeligt hvad 

kompositummet betyder, når det står uden for kontekst. Det er derfor muligt, at korrektheden var 

blevet bedømt bedre, hvis jeg havde givet respondenterne den korrekte betydning fra konteksten. Så 

længe der er tvivl om hvad kompositummets præcise betydning er, vil forståeligheden naturligvis 

også blive påvirket i negativ retning. 

 

8.2 Anden halvdel: oversatte tekster 
 

8.2.1 Tekst nr. 1: proton pump inhibitors 
 

Oversættelse A 

Læsbarhed: seks giver karakteren 5. 

Forståelighed: seks giver karakteren 5. 

Korrekthed: én giver karakteren 2, to giver karakteren 4, tre giver karakteren 5. 

 

Oversættelse B 

Læsbarhed: én giver karakteren 2, én giver karakteren 3, fire giver karakteren 4. 

Forståelighed: fire giver karakteren 4, to giver karakteren 5. 

Korrekthed: to giver karakteren 4, fire giver karakteren 5. 

 

Overordnet set scorer oversættelse A langt bedre end oversættelse B. Både 

læsbarheden og forståeligheden af den første sætning vurderer respondenterne alle til karakteren 5, 

mens korrektheden af sætningen hos én læge udløser karakteren 2, mens de andre respondenter 

fordeler sig henholdsvis på karaktererne 4 og 5. Det er muligt, at den læge der i korrekthed gav 
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karakteren 2 mener, at et andet udtryk, fx syrepumpehæmmere, havde været et bedre valg, men 

eftersom vedkommende ikke har skrevet nogen kommentarer til sin bedømmelse er dette vanskeligt 

at vide med sikkerhed. Korrektheden af sætning 1 bliver da også bedømt en smule lavere end 

læsbarhed og forståelighed, så det er muligt, at nogle af lægerne ville have foretrukket et andet 

udtryk.  

I forhold til oversættelse A, får oversættelse B mindre gode bedømmelser, selv om de 

stadig er i den høje ende af skalaen. Dette kan skyldes, at parafraseringen af protonpumehæmmere i 

sætning B ikke er vellykket nok. Èn af lægerne skriver faktisk i kommentarerne til oversættelse B: 

”Vil automatisk ”oversætte” ovenstående til protonpumpehæmmere!”. Dette er den samme læge, 

der har vurderet læsbarheden af sætningen til 2. Selvom de andre respondenter ikke er kommet med 

lignende kommentarer, så er det muligt at de har lignende forbehold, eftersom bedømmelsen af alle 

tre parametre er lidt lavere end end i oversættelse A. Dette er dog ikke statistisk signifikant nok til 

at man kan udlede noget sikkert af det, men det kunne tyde på, at protonpumpehæmmere er en fast 

betegnelse, der helst ikke bør parafraseres, men beholdes i sin oprindelige form som kompositum. 

 

8.2.2 Tekst nr. 2: injection site reactions 
 

Oversættelse A  

Læsbarhed: én giver karakteren 3, fem giver karakteren 4. 

Forståelighed: tre giver karakteren 4, tre giver karakteren 5. 

Korrekthed: fire giver karakteren 4 og to giver karakteren 5. 

 

Oversættelse B 

Læsbarhed:  seks giver karakteren 5. 

Forståelighed: seks giver karakteren 5. 

Korrekthed: seks giver karakteren 5. 

 

Respondenterne var i deres bedømmelse af denne teksts oversættelser ganske enige. Begge 

oversættelser fik relativt gode bedømmelser, selv om oversættelse B klart blev bedømt som værende 

den bedste. Alle respondenter gav karakteren 5 i alle tre parametre for oversættelse B. Oversættelse 

A fik også en god score, men dog mindre overbevisende. Her gav én respondent bedømmelsen 3 i 

læsbarhed, mens resten gav 4. I forståelighed fordelte de 6 respondenter sig ligeligt på karakter 4 og 
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5, og i korrekthed fik oversættelsen karakteren 4 af fire respondenter og 5 af to respondenter. Alt i 

alt også gode bedømmelser, selv om respondenterne tilsyneladende foretrak oversættelse B, hvor 

kompositummet indstikstedsreaktioner er parafraseret til reaktioner fra indstiksstedet. Én 

respondent har kommenteret, at formuleringen fra indstiksstedet B bør lyde ved indstiksstedet. Dette 

er jeg dog ikke enig i. Fra indstiksstedet bør kunne bruges i stedet for ved indstiksstedet, selvom 

den sidste formuleringen nok er den mest præcise. Jeg mener dog ikke at man er i tvivl om hvad der 

menes, uanset hvilken præposition der vælges. Respondenten giver, som de øvrige respondenter, 

bedømmelsen 5 i alle parametre for denne oversættelse, så valget af denne præposition har 

tilsyneladende ikke haft den store indvirkning på respondentens bedømmelse af hele sætningen. Det 

ser således ud til at parafraseringen i dette tilfælde vurderes som værende det bedste valg, selv om 

det lange kompositum i oversættelse A ikke får nogen ringe bedømmelse.  

 

8.2.3 Tekst nr. 3: compound muscle action potential 
 

Oversættelse A 

Læsbarhed: fem giver karakteren 4 og én giver karakteren 5. 

Forståelighed: to giver karakteren 4 og fire giver karakteren 5. 

Korrekthed: to giver karakteren 4 og fire giver karakteren 5. 

 

Oversættelse B 

Læsbarhed:  én giver karakteren 4 og fem giver karakteren 5. 

Forståelighed: én giver karakteren 4 og fem giver karakteren 5. 

Korrekthed: to giver karakteren 4 og fire giver karakteren 5. 

 

Også her får begge oversættelser relativt gode bedømmelser, selvom oversættelse B 

får en smule bedre bedømmelser. Forskellen i bedømmelserne her er dog mindre end ved tekst nr. 2, 

hvor ingen respondenter gav bedømmelsen 5 for læsbarheden i oversættelse A. Man kunne måske 

forvente, at oversættelserne ville få dårligere bedømmelser, eftersom der er tale om et relativt langt 

kompositum hvor der var usikkerhed omkring dets korrekte oversættelse. Det viser sig dog, at 

respondenterne giver relativt pæne bedømmelser af begge oversættelser, og derfor kan jeg tillade 

mig at konkludere, at begge oversættelser er acceptable, i det mindste for de seks læger der har 

deltaget i undersøgelsen. 
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Det ser ud til at respondenterne, med en lille margin, foretrækker oversættelse B med 

parafraseringen. Dette kan skyldes, at muskel i princippet bliver nævnt to gange i oversættelse A 

(muskelaktionspotentiale for m. gastrocnemius). Respondenterne har tilsyneladende været relativt 

enige om at aktionspotentiale fra m. gastrocnemius er forståeligt og korrekt, selvom 

aktionspotentiale her står adskilt fra m. som angiver, at der er tale om aktionspotentiale for en 

muskel. Det er muligt, at deres bedømmelser skyldes, at betegnelsen aktionspotentiale udelukkende 

bruges om elektrisk aktivitet i nerver eller muskler, og at det derfor er tilstrækkeligt, at det 

umiddelbart herefter angives, at der er tale om det aktionspotentiale der stammer fra m. 

gastrocnemius. Man bør ud fra respondenternes bedømmelser kunne tillade sig forsigtigt at 

konkludere, at begge oversættelser lader til at kunne bruges i medicinsk fagsproglig sammenhæng. 

 

8.2.4 Tekst nr. 4: colon cleansing ability  
 

Oversættelse A 

Læsbarhed: to giver karakteren 3, fire giver karakteren 4. 

Forståelighed: én giver karakteren 3, fire giver karakteren 4, én giver karakteren 5. 

Korrekthed: én giver karakteren 2, én giver karakteren 3, tre giver karakteren 4, én giver karakteren 

5. 

 

Oversættelse B 

Læsbarhed:  én giver karakteren 3, to giver karakteren 4, tre giver karakteren 5. 

Forståelighed: én giver karakteren 3, to giver karakteren 4, tre giver karakteren 5. 

Korrekthed: fire giver karakteren 4, to giver karakteren 5. 

 

Igen er det oversættelse B der udløser den bedste bedømmelse fra respondenterne. Ud 

over colonudrensningsegenskaben har teksten flere lange ordforbindelser: tarmudrensningssættet 

Polyethylenglycolopløsning og bisacodyltabletter. Læseegnetheden af disse tre komposita er forsøgt 

forbedret i oversættelse B, ved at der er indsat bindestreger i de to sidstnævnte komposita og ved at 

det førstnævnte er ændret til udrensningssættet. Dette er gjort for at bevare en vis kontinuitet i 

sætningens syntaks, dvs. at der ikke anvendes lange komposita i oversættelse B, men udelukkende 

parafraseringer, samt bindestreger for at lette læsningen af ordet.  
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Det primære fokus i en oversættelsessituation bør altid være på at vælge den mest 

idiomatiske oversættelse for det enkelte ord eller udtryk. Her har jeg dog valgt at lade 

parafraseringen være gennemgående i hele oversættelse B. Oversættelse B får da også lidt bedre 

bedømmelse end oversættelse A, men man kan ikke sige med sikkerhed, at oversættelse B af denne 

grund bør foretrækkes.  

Respondent 2 og 5 kommenterede oversættelsen af colonudrensningsegenskaben og 

mente begge, at betegnelsen colonudrensningsevnen ville være at foretrække. Disse respondenter 

har givet bedømmelsen 2 og 3 i korrekthed for oversættelse A og 4 for oversættelse B. De øvrige 

respondenter har ikke kommenteret oversættelsen. Dét, at de ikke kommenterer oversættelsen 

skyldes ikke nødvendigvis, at de ville foretrække egenskaben frem for evnen, det kan have andre 

årsager, som fx at de ikke mener evnen er mere korrekt end egenskaben, eller at de ikke har tænkt 

nærmere over det.  

Tilsyneladende mener respondenterne, at læsbarheden er bedre for oversættelse B end 

for oversættelse A. Ligeledes bedømmer de korrektheden og forståeligheden af oversættelse A 

lavere end korrektheden af oversættelse B. Dette tyder på, at de tre aspekter af en oversættelse til en 

vis grad følges ad, forstået på den måde, at en lavere bedømmelse af læsbarheden også giver en 

lavere bedømmelse af forståeligheden og korrektheden og omvendt. Den præcise 

årsagssammenhæng er dog uklar. 

 

8.2.5 Tekst nr. 5: liver function abnormalities 
 

Oversættelse A 

Læsbarhed: fem giver karakteren 4, én giver karakteren 5. 

Forståelighed: fem giver karakteren 4, én giver karakteren 5. 

Korrekthed: fire giver karakteren 4, to giver karakteren 5. 

 

Oversættelse B 

Læsbarhed: seks giver karakteren 5. 

Forståelighed: én giver karakteren 4, fem giver karakteren 5. 

Korrekthed: én giver karakteren 4, fem giver karakteren 5. 
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Oversættelserne til tekst nr. 5 får gode bedømmelser inden for alle tre parametre. 

Teksten fungerer altså ifølge respondenterne tilfredsstillende i begge oversættelser. Også her har jeg 

i oversættelse B valgt at bløde nogle elementer i teksten op ved hjælp af parafrasering. Ingen af 

respondenterne havde nogen indvendinger til henholdsvis brugen af lange komposita og brugen af 

parafraseringer. De ord der skulle oversættes i disse to tekster var da også ord, der i forvejen havde 

danske ækvivalenter, eller hvor oversættelsen var relativt ligetil, fordi elementerne i 

kompositummet tilsammen gav en mening der kunne udledes af de enkelte leds betydning – 

leverfunktionsabnormiteter: abnorm leverfunktion og cytomegalovirusinfektion – infektion 

forårsaget af cytomegalovirus.  

Det ses ofte, at cytomegalovirus forkortes til CMV i både engelsk og dansk medicinsk 

fagsprog. Jeg har valgt at skrive ordet ud for at kunne undersøge dets læsbarhed i tekstens øvrige 

kontekst. Oversættelse B foretrækkes også her, som i andre af teksterne, frem for oversættelse A, 

men ikke med en særlig stor margin.  

To læger valgte at kommentere den manglende oversættelse af termen malaise2. De 

mener ikke, at man bruger termen i dansk medicinsk fagsprog. Begge læger foreslog termen 

sygdomsfølelse i stedet for. Malaise er at finde i Medicinsk Ordbog. Selvom dette ikke 

nødvendigvis betyder, at det finder anvendelse i praksis, er termen dog tilsyneladende ikke et 

problem for de øvrige respondenter. Jeg tillader mig derfor at konkludere, at ordet kan bruges, men 

at sygdomsfølelse også er et brugbart alternativ. 

 

8.2.6 Tekst nr. 6: liver allograft rejections 
 

Desværre har én af respondenterne overset den sidste side i spørgeskemaet. Der er derfor kun fem 

besvarelser af tekst nummer 6. 

 

Oversættelse A 

Læsbarhed: én giver karakteren 2, én giver karakteren 3, to giver karakteren 4 og én giver 

karakteren 5. 

Forståelighed: tre giver karakteren 4 og to giver karakteren 5. 

Korrekthed: én giver karakteren 3, tre giver karakteren 4 og én giver karakteren 5 

                                                 
2 malaise (fr.) en vag, diffus følelse af ubehag og træthed 
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Oversættelse B 

Læsbarhed: fem giver karakteren 5. 

Forståelighed: fem giver karakteren 5. 

Korrekthed: fem giver karakteren 5. 

 

Igen er det oversættelse B, der bliver bedømt bedst inden for alle parametre. Selv om 

der kun er fem vurderinger af denne teksts oversættelser, så tegner der sig ikke desto mindre et 

tydeligt billede, eftersom oversættelse B har fået vurderingen 5 i alle parametre, mens oversættelse 

A er vurderet mærkbart lavere i alle kategorier, men især i kategorierne læsbarhed og korrekthed. 

Den eneste forskel mellem de to oversættelser er kompositummet leverallotransplantatafstødning. 

Dette tyder på, at kompositummet er for langt til realistisk at kunne bruges i en løbende tekst.  

Herudover er det tydeligt, at læsningen af kompositummet volder respondenterne 

problemer, selv om de godt kan forstå dets betydning og også mener at det er korrekt. Det ser derfor 

ud til at den bedste løsning er at dele kompositummet op eller at parafrasere det. 

Leverallotransplantat er svært at dele op uden at gå på kompromis både med betydningen og 

idiomatikken i sproget, mens man uden problemer kan bruge afstødning som en del af en 

parafrasering, som det er gjort i oversættelse B. Man bør derfor kunne konkludere, at 

leverallotransplantatafstødning er for langt og knudret til at kunne fungere i en medicinsk 

fagsproglig tekst, selv om det er forståeligt og ikke vurderes til at være ukorrekt. Denne konklusion 

kan drages på trods af det lille antal besvarelser, fordi de få besvarelser viser en klar forskel i 

bedømmelsen af de to oversættelser.  
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9. Konklusion og perspektivering 
 

Jeg har i de foregående kapitler beskrevet forskellige aspekter, som jeg mente var 

relevante at kende til som forberedelse til at gennemføre undersøgelsen, og dermed besvare 

problemstillingen. Jeg har beskrevet ord- og kompositionsdannelse, fagsprog, medicinsk fagsprog 

og oversættelse, Projekt Sundterm, grundlæggende oversættelsesteori, fremgangsmåden i 

forbindelse med metode og oversættelse af komposita til brug i undersøgelsen. Dette har mundet ud 

i en analyse, hvor jeg bearbejdede resultaterne fra undersøgelsen. Analysen har klarlagt en række 

forhold i forbindelse med oversættelse af lange ordforbindelser i medicinsk fagsprog fra engelsk til 

dansk, forhold som jeg i det følgende vil gennemgå. 

Respondenternes meget forskellige svar i første halvdel af undersøgelsen tyder på, at 

det ikke er formålstjenligt at bede dem vurdere komposita uden kontekst. Både vurderingen af 

læseegnetheden, korrektheden og forståeligheden er blevet påvirket af, at betydningen af enkelte 

komplekse komposita tilsyneladende bliver svær at gennemskue når de præsenteres uden for 

kontekst. Dette viser sig på den måde, at respondenterne er meget uenige om hvordan kompositaene 

skal bedømmes, hvorfor deres bedømmelser er spredt ud over skalaen. Det er især synligt i 

bedømmelsen af slutfaselungesygdom og serumgraviditetsprøvesvar, der begge fik meget 

varierende bedømmelser. I fremtiden kunne man overveje at præsentere ordene i en sætning, for 

derefter at bede respondenterne vurdere læseegnetheden. Alternativt kunne man forklare ordet 

samtidigt: serumgraviditetsprøvesvar (i betydningen påvisning af graviditet ved hjælp af en 

blodprøve), eller placere et forklarende stikord i en parentes foran kompositummet: (negativt) 

serumgraviditetsprøvesvar. Problematikken omkring en eventuel manglende kontekst kunne også 

have været imødekommet ved at lave endnu en afkrydsningsmulighed: ”Synes du, at du mangler 

kontekst for at kunne forstå ordet?”. 

Det længste kompositum i første halvdel, koronararteriebypasstransplantatkirurgi får 

i modsætning til de andre komposita i første halvdel en mere ensartet negativ bedømmelse af 

respondenterne. Samtidig har kompositummet fem led, hvilket er det største antal blandt 

kompositaene i hele undersøgelsen. Her kan man tillade sig at konkludere, at der findes en 

smertegrænse for hvor lange og komplekse komposita må være, før målgruppen opgiver at læse 

dem, eller i hvert fald før de bedømmer deres læseegnethed som værende meget lav. Samtidig, som 

det er belyst længere oppe, ser det ud til at også andre faktorer end længden af et kompositum gør 
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sig gældende, når man skal bedømme dets læseegnethed, nemlig om kompositummet er forståeligt 

og kan anses for at være korrekt. 

Respondenterne blev i første halvdel bedt om at bedømme ikke bare ordets 

læseegnethed, men også dets forståelighed og korrekthed. Det er muligt, at dette kan have fjernet 

fokus fra vurderingen af læseegnetheden. En mulig justering kunne være at man kun beder om en 

bedømmelse af læseegnetheden af de lange komposita, men jeg mener, at jeg i dette tilfælde ville 

mangle vigtig information om hvorfor læseegnetheden i nogle tilfælde fik en dårligere bedømmelse. 

Overordnet set fik teksterne i anden halvdel af undersøgelsen bedre bedømmelser på 

alle tre parametre. Samtidig var respondenterne i deres bedømmelser markant mere enige. Min 

tolkning af dette er, at den medfølgende kontekst har gjort det lettere for respondenterne at 

bedømme kompositaene. 

Der kan tydeligt ses et mønster i at oversættelse B med parafraseringen i langt de 

fleste tilfælde foretrækkes frem for oversættelse A med de lange komposita. Dette er især synligt i 

bedømmelserne af teksternes læsbarhed. Tilsyneladende medvirker parafraseringen, at 

respondenterne opfatter teksten som mere læservenlig. Dette kan dog ikke siges at være et 

fænomen, der gør sig gældende i alle de anvendte tekster. Komposita, der i forvejen er kendte af 

respondenterne (fx coloncancerscreening, levertransplantationspatienter), eller hvor betydningen 

af kompositummet er tydelig, opnår en bedre bedømmelse af læsbarheden end de komposita, hvor 

det er usikkert, hvorvidt oversættelsen er korrekt, eller hvor dets betydning er uklar.  

Nogle respondenter foretrækker, at komposita der i forvejen er kendte, og som de ikke 

er vant til at se parafraseret, beholdes i deres kendte form. Dette kan ses i tekst 1, hvor én 

respondent mener, at formuleringen medicin, der hæmmer protonpumpen, automatisk får 

vedkommende til at tænke på protonpumpehæmmere, som er den formulering der oftest anvendes i 

medicinsk fagsprog. I denne tekst får oversættelse A da også langt bedre bedømmelser end mange 

af de andre tekster med lange komposita. Dette kan igen hænge sammen med, at der er tale om et 

fast udtryk. Heraf kan man derfor udlede, at nogle faste udtryk ikke bør parafraseres, i hvert fald 

ikke for enhver pris. Dette princip kan også, efter min mening, overføres til andre fagsprog, idet 

man også her vil finde talrige eksempler på faste udtryk. Under alle omstændigheder bør man som 

translatør lade principperne for en god oversættelsesstrategi være styrende. 

Respondenterne har i anden halvdel haft mulighed for at skrive deres egne 

kommentarer til oversættelsen. Desværre er det dog de færreste af dem der har benyttet sig af denne 
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mulighed. Alligevel har der været indsigtsfuld viden at finde i de kommentarer der var. Derfor anser 

jeg det som værende vigtigt, at respondenterne har denne mulighed. 

Det, at én oversættelse bedømmes bedre end en anden betyder ikke nødvendigvis, at 

oversættelsen med den mindre gode bedømmelse skal forkastes. Dette er netop fordi det ikke er 

muligt at konkludere noget endeligt ud fra et så lavt antal besvarelser som jeg har fået i denne 

undersøgelse. Det kan sagtens tænkes, at et større antal besvarelser ville have ændret på 

slutresultatet og forbedret resultatet for den oversættelse, der fik den dårligste bedømmelse. 

Det, at jeg har placeret oversættelserne med henholdsvis det lange kompositum og 

med parafraseringen i samme rækkefølge gennem hele undersøgelsen gør det langt lettere at undgå 

forvirring i analysen, eftersom den sidste oversættelse altid er med parafrasering. Det er da også 

yderst tvivlsomt om det ville have ført til en ændret bedømmelse fra respondenternes side. I så 

tilfælde ville det have været ualmindeligt svært at dokumentere en sådan effekt. 

Det ser ikke umiddelbart ud til, at brugen af lange komposita i medicinske 

oversættelser er en forhindring. Man bør dog ikke for enhver pris vælge den ene mulighed frem for 

den anden, da parafraseringer kan være lige så præcise, eller endda i visse tilfælde opfattes som 

værende mere præcise af respondenterne. Det ser ud til at være et sjældent fænomen, at komposita 

når en længde hvor respondenterne helt opgiver at læse dem, såfremt ordet i øvrigt vurderes til at 

være korrekt og forståeligt. Man bør dog tilsyneladende som translatør være varsom med at danne 

nye komposita inden for medicinsk fagsprog, og sikkert også inden for andre fagsprog, da 

respondenterne ikke nødvendigvis er enige i at de er korrekte og forståelige nok. 

Dét, at nogle af de lange komposita opfattes af respondenterne som værende forkerte 

eller uklare i betydningen siger noget om hvor vigtigt det er, som translatør, at have indgående 

viden om medicinsk fagsprog. Translatørens baggrund er her i høj grad relevant. Som tidligere 

sygeplejerske har jeg en force, i og med, at jeg har været vant til at skulle oversætte lægelatin for 

patienter og pårørende. Herudover har jeg naturligvis også et større kendskab til medicinsk 

fagterminologi end den gennemsnitlige translatør. 

Det er nok alligevel mindre vigtigt om oversætteren har en sundhedsfaglig eller en 

sproglig uddannelse bag sig. Kendskab til begge fagområder er stadigvæk en forudsætning for at 

kunne lave en god oversættelse, selvom man altid kan diskutere hvilken fagperson, der er bedst 

egnet til at lave medicinske oversættelser - den sprogligt begavede læge, eller translatøren med god 

indsigt i og viden om medicinske forhold. Vigtigt er det i hvert fald, at en korrekt oversættelse i 

sidste ende kan være forskellen mellem liv og død.   
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10. Resume in English 
 

Title: Medical language: the applicability of long compound nouns that have been translated from 

English to Danish. 

 

 The purpose of this thesis is to examine whether or not long medical compound nouns 

should be translated directly from English to Danish or whether they should be paraphrased. The 

issue at hand is that, according to the Danish spelling rules compound nouns should be collocated, 

i.e. they should be represented orthographically as one word. Thus, when translating English 

compound nouns consisting of several consecutive nouns into Danish, the Danish compound will 

become extremely long, leading to great difficulties in reading and understanding the compound. 

For example the English medical term liver allograft rejections may be translated into Danish as 

leverallotransplantatafstødning which is a very long and complex compound noun. Alternatively 

these long compound nouns may be paraphrased. This is, however not always possible in medical 

language, since many compound nouns within this specialised field of language have very precise 

meanings which make them difficult to paraphrase without loss of meaning and accuracy. 

 In order to find out whether or not it is viable to paraphrase these complex compound 

nouns for greater ease of reading, or whether one should translate them directly into long compound 

nouns in Danish, a study was performed. This study consisted of a questionnaire aimed at medical 

doctors. Doctors are the main target group, because very long compound nouns will often appear in 

medical scientific articles. Six Danish doctors participated in the study. 

 In the questionnaire the doctors were tasked with assessing three aspects that are 

considered essential for the evaluation of which method should be applied in the translating of 

compound nouns. Firstly, the doctors were presented with eight compound nouns of varying length, 

which had been translated into Danish. These compounds were displayed without any context. 

Secondly, the doctors were asked to assess how readable, understandable and correct these 

compounds were. This part of the study revealed that the doctors had difficulties in understanding 

the words properly. For this reason the compounds received very different assessments. Some of the 

doctors believed that most of the compounds were fairly easy to read, while others thought they 

were difficult to read. The most interesting part of their assessments was that they disagreed on 

whether or not the compounds were understandable and correct. These results were ascribed to the 
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fact that the compounds were presented without context and that this made it very difficult even for 

doctors to fully understand the meaning of the compounds. 

 In the second part of the study the doctors were asked to evaluate a series of short 

medical texts which had been retrieved from various medical articles. These texts all contained long 

compound nouns. The doctors were asked to assess how readable, understandable and correct the 

texts were. The results showed that the presence of a context made a great difference for the 

understanding of the compounds. The doctors agreed more in their assessments of the compounds. 

They found that some compounds were more easily read. Most also agreed that it was easier to 

understand the compounds. Not all compounds were considered to be correct, and some doctors 

thought that the paraphrasing of especially some fixed expressions was not viable. However, in 

some cases, paraphrasing was considered the best alternative, because the terms were easier to read. 

 It is difficult to draw definite conclusions about the results of the study, since only six 

doctors participated. However it was clear that the context is important for the understanding of 

many medical compounds. It was also found that paraphrasing is an option in some cases and 

compounding in other cases. 
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[ Bilag 1: kopi af spørgeskemaundersøgelsen. S. 63-74] 

Kære testdeltager 

 

Mange tak for at du vil medvirke til min undersøgelse om lange ordforbindelser og deres 

oversættelse. Først vil jeg bede dig besvare nogle generelle spørgsmål om dig selv og dit 

fagområde.  

Undersøgelsen er delt op i to dele. I første del skal du vurdere nogle enkeltstående ords 

læseegnethed, forståelighed og korrekthed, mens du i anden del skal vurdere forskellige 

oversættelser af sætninger fra engelsk til dansk.  

 

1. Hvilket år er du født? ______________ 

2. Hvilket år blev du uddannet som læge? ______________________ 

3. Ca. hvor mange års praktisk erfaring som udøvende læge har du? _________________ 

4. Ca. hvor mange år har du brugt på forskning?________________________ 

5. Hvilket speciale arbejder eller forsker du indenfor? 

______________________________________________________________________ 

 

Undersøgelse af lange ordforbindelser - del 1 

Jeg vil nu præsentere dig for otte lange ord fra medicinsk fagsprog. Ved hvert ord bedes du 

vurdere hvor læseegnet det er – dvs. hvor let ordet er for dig at læse - hvor forståeligt det er, 

samt hvor korrekt det er. Du bedes vurdere dette ved at markere ét af tallene 1 til 5, hvor 1 er 

slet ikke læseegnet/forståeligt/korrekt og 5 er meget læseegnet/let forståeligt/korrekt. 

 

A.  slutfaselungesygdom 

Slet ikke læseegnet  Hverken/eller  Meget læseegnet 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke forståeligt  Hverken/eller  Meget let forståeligt 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke korrekt  Hverken/eller  Meget korrekt 

1 2 3 4 5 
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B.  coloncancerscreening 

Slet ikke læseegnet  Hverken/eller  Meget læseegnet 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke forståeligt  Hverken/eller  Meget let forståeligt 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke korrekt  Hverken/eller  Meget korrekt 

1 2 3 4 5 

 

 

 

C.  serumgraviditetsprøvesvar 

Slet ikke læseegnet  Hverken/eller  Meget læseegnet 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke forståeligt  Hverken/eller  Meget let forståeligt 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke korrekt  Hverken/eller  Meget korrekt 

1 2 3 4 5 

 

 

 

D.  levertransplantatfunktion 

Slet ikke læseegnet  Hverken/eller  Meget læseegnet 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke forståeligt  Hverken/eller  Meget let forståeligt 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke korrekt  Hverken/eller  Meget korrekt 

1 2 3 4 5 
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E.  serumelektrolytabnormiteter  

Slet ikke læseegnet  Hverken/eller  Meget læseegnet 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke forståeligt  Hverken/eller  Meget let forståeligt 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke korrekt  Hverken/eller  Meget korrekt 

1 2 3 4 5 

 

 

 

F. levertransplantationspatienter 

Slet ikke læseegnet  Hverken/eller  Meget læseegnet 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke forståeligt  Hverken/eller  Meget let forståeligt 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke korrekt  Hverken/eller  Meget korrekt 

1 2 3 4 5 

 

 

 

G.  isotopforholdsmassespektrometer 

Slet ikke læseegnet  Hverken/eller  Meget læseegnet 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke forståeligt  Hverken/eller  Meget let forståeligt 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke korrekt  Hverken/eller  Meget korrekt 

1 2 3 4 5 
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H.  koronararteriebypasstransplantatkirurgi 

Slet ikke læseegnet  Hverken/eller  Meget læseegnet 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke forståeligt  Hverken/eller  Meget let forståeligt 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke korrekt  Hverken/eller  Meget korrekt 

1 2 3 4 5 
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Undersøgelse af lange ordforbindelser - del 2 

I denne sidste del af undersøgelsen vil jeg præsentere dig for seks forskellige sætninger på 

engelsk inden for medicinsk fagsprog. Til hver sætning er der to forskellige oversættelser. Jeg 

vil bede dig læse sætningerne, og derefter vurdere de to oversættelsers læsbarhed, 

forståelighed samt korrekthed (på en skala fra 1 til 5, hvor 1 = slet ikke 

læsbar/forståelig/korrekt og 5 = meget let læsbar/let forståelig/korrekt). Hvis du mener, at 

nogle af oversættelserne eller nogle af de oversatte ord er forkerte, misvisende eller 

mangelfulde, må du meget gerne angive dette i kommentarfeltet under hver sætning. Du må 

også meget gerne skrive, hvis du synes, at du mangler kontekst for at kunne forstå 

sætningen.  
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Sætning 1 

Intravenous formulations of proton pump inhibitors are effective for patients in 

whom oral therapy is not appropriate.  

 
Oversættelse A. Protonpumpehæmmere givet intravenøst er velegnet til patienter, der ikke 

kan tage medicinen per os. 

Slet ikke læsbar  Hverken/eller  Meget let læsbar 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke forståelig  Hverken/eller  Meget let forståelig 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke korrekt  Hverken/eller  Meget korrekt 

1 2 3 4 5 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

Oversættelse B. Intravenøst indgivet medicin, der hæmmer protonpumpen er velegnet til 

patienter, der ikke kan tage medicinen per os. 

Slet ikke læsbar  Hverken/eller  Meget let læsbar 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke forståelig  Hverken/eller  Meget let forståelig 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke korrekt  Hverken/eller  Meget korrekt 

1 2 3 4 5 

Kommentarer: 
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Sætning 2 

The most common adverse effects during esomeprazole and lansoprazole dosing 

were injection site reactions (11% and 8% respectively) and upper respiratory tract 

infections (1% and 3% respectively). 

 

Oversættelse A. De mest almindelige bivirkninger i forbindelse med dosering af esomeprazol 

og lansoprazol var indstiksstedsreaktioner (henholdsvis 11 og 8 %), samt infektioner i de øvre 

luftveje (henholdsvis 1 og 3 %). 

Slet ikke læsbar  Hverken/eller  Meget let læsbar 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke forståelig  Hverken/eller  Meget let forståelig 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke korrekt  Hverken/eller  Meget korrekt 

1 2 3 4 5 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

Oversættelse B. De mest almindelige bivirkninger i forbindelse med dosering af esomeprazol 

og lansoprazol var reaktioner fra indstiksstedet (henholdsvis 11 og 8 %), samt infektioner i de 

øvre luftveje (henholdsvis 1 og 3 %). 

Slet ikke læsbar  Hverken/eller  Meget let læsbar 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke forståelig  Hverken/eller  Meget let forståelig 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke korrekt  Hverken/eller  Meget korrekt 

1 2 3 4 5 

Kommentarer: 
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Sætning 3 

The compound muscle action potential of the gastrocnemius muscle was recorded by 

conventional surface techniques. 

 

Oversættelse A. Det samlede muskelaktionspotentiale for m. gastrocnemius blev registreret 

ved hjælp af konventionelle overfladeteknikker. 

Slet ikke læsbar  Hverken/eller  Meget let læsbar 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke forståelig  Hverken/eller  Meget let forståelig 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke korrekt  Hverken/eller  Meget korrekt 

1 2 3 4 5 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

Oversættelse B. Det samlede aktionspotentiale fra m. gastrocnemius blev registreret ved hjælp 

af konventionelle overfladeteknikker. 

Slet ikke læsbar  Hverken/eller  Meget let læsbar 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke forståelig  Hverken/eller  Meget let forståelig 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke korrekt  Hverken/eller  Meget korrekt 

1 2 3 4 5 

Kommentarer: 
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Sætning 4 

The objective of this clinical trial was to compare the colon cleansing ability, patient 

tolerability, patient preference and safety profile of the 32-tablet NaP dosing 

regimen with the 2L PEG solution plus four (20 mg total) bisacodyl tablet bowel 

preparation kit for adults undergoing colonoscopy. 

 

Oversættelse A. Formålet med det kliniske forsøg var at sammenligne doseringsregimet, der 

består af 32 natriumfosfattabletter med tarmudrensningssættet, der består af 2 liter 

polyethylenglycolopløsning og 4 bisacodyltabletter (20 mg i alt) til voksne der skal have 

foretaget en colonoskopi, samt at sammenligne sikkerhedsprofilen, 

colonudrensningsegenskaben, samt patienttolerance og -præferencer for de to metoder. 

 

Slet ikke læsbar  Hverken/eller  Meget let læsbar 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke forståelig  Hverken/eller  Meget let forståelig 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke korrekt  Hverken/eller  Meget korrekt 

1 2 3 4 5 

Kommentarer: 
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Oversættelse B. Formålet med det kliniske forsøg var at sammenligne doseringsregimet, der 

består af 32 natriumfosfat-tabletter med udrensningssættet, der består af 2 liter 

polyethylenglycol-opløsning og 4 bisacodyl-tabletter (20 mg i alt) til voksne der skal have 

foretaget en colonoskopi, samt at sammenligne sikkerhedsprofilen, egenskaben til 

colonudrensning, samt patienternes tolerance og præferencer for de to metoder. 

Slet ikke læsbar  Hverken/eller  Meget let læsbar 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke forståelig  Hverken/eller  Meget let forståelig 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke korrekt  Hverken/eller  Meget korrekt 

1 2 3 4 5 

Kommentarer: 
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Sætning 5 

However, all patients who had leucopoenia and ⁄ or non-specific symptoms (such as 

fever and ⁄ or malaise), respiratory or gastrointestinal complaints, or liver function 

abnormalities of unknown origin were tested for CMV infection. 

 

Oversættelse A. Alle patienter, der havde leukopeni og/eller uspecifikke symptomer (såsom 

feber og/eller malaise), respiratoriske eller gastrointestinale klager, eller 

leverfunktionsabnormiteter af ukendt oprindelse, blev imidlertid testet for 

cytomegalovirusinfektion (…). 

Slet ikke læsbar  Hverken/eller  Meget let læsbar 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke forståelig  Hverken/eller  Meget let forståelig 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke korrekt  Hverken/eller  Meget korrekt 

1 2 3 4 5 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

Oversættelse B. Alle patienter, der havde leukopeni og/eller uspecifikke symptomer (såsom 

feber og/eller malaise), respiratoriske eller gastrointestinale klager, eller abnorm leverfunktion 

af ukendt oprindelse, blev imidlertid testet for infektion med cytomegalovirus (…). 

Slet ikke læsbar  Hverken/eller  Meget let læsbar 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke forståelig  Hverken/eller  Meget let forståelig 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke korrekt  Hverken/eller  Meget korrekt 

1 2 3 4 5 

Kommentarer: 
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Sætning 6 

Fairbanks et al. reported a significant risk (19%) of severe and irreversible liver 

allograft rejections, which led to retransplantation in one and death in two cases. 

 

Oversættelse A. Fairbanks et al. rapporterede om en signifikant risiko (19%) for alvorlig og 

irreversibel leverallotransplantatafstødning, som i ét tilfælde førte til retransplantation og i to 

tilfælde medførte døden. 

Slet ikke læsbar  Hverken/eller  Meget let læsbar 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke forståelig  Hverken/eller  Meget let forståelig 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke korrekt  Hverken/eller  Meget korrekt 

1 2 3 4 5 

Kommentarer: 

 

 

 

 

 

Oversættelse B. Fairbanks et al. rapporterede om en signifikant risiko (19%) for alvorlig og 

irreversibel afstødning af lever-allotransplantatet, som i ét tilfælde førte til retransplantation og 

i to tilfælde medførte døden. 

Slet ikke læsbar  Hverken/eller  Meget let læsbar 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke forståelig  Hverken/eller  Meget let forståelig 

1 2 3 4 5 

 

Slet ikke korrekt  Hverken/eller  Meget korrekt 

1 2 3 4 5 

Kommentarer: 

 

 
 
 

Tak for hjælpen! 
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[ Bilag 2: resultater fra spørgeskemaundersøgelsen. S. 75-79 ] 
Undersøgelse af lange ordforbindelser Del 1      
Kristin Andreassen       

2010       
       
       
slutfaselungesygdom  1 2 3 4 5 6 
Læseegnet 2 2 4 2 2 2 
Forståeligt 4 4 2 4 1 5 
Korrekt 3 4 1 4 1 3 
       
TOTALER 1 2 3 4 5  
Læseegnet 0 5 0 1 0  
Forståeligt 1 1 0 3 1  
Korrekt 2 0 2 2 0  
       
coloncancerscreening 1 2 3 4 5 6 
Læseegnet 4 4 5 5 4 4 
Forståeligt 5 4 5 5 4 5 
Korrekt 5 4 4 5 4 5 
       
TOTALER 1 2 3 4 5  
Læseegnet 0 0 0 4 2  
Forståeligt 0 0 0 2 4  
Korrekt 0 0 0 3 3  
       
serumgraviditetsprøvesvar 1 2 3 4 5 6 
Læseegnet 2 2 5 2 2 2 
Forståeligt 4 4 5 2 1 4 
Korrekt 4 4 3 2 1 1 
       
TOTALER 1 2 3 4 5  
Læseegnet 0 5 0 0 1  
Forståeligt 1 1 0 3 1  
Korrekt 2 1 1 2 0  
       
levertransplantatfunktion 1 2 3 4 5 6 
Læseegnet 3 3 5 3 3 4 
Forståeligt 4 4 2 5 4 5 
Korrekt 4 4 2 5 3 3 
       
TOTALER 1 2 3 4 5  
Læseegnet 0 0 4 1 1  
Forståeligt 0 1 0 3 2  
Korrekt 0 1 2 2 1  
       
Serumelektrolytabnomiteter 1 2 3 4 5 6 
Læseegnet 2 1 5 4 3 2 
Forståeligt 4 2 5 4 4 4 
Korrekt 4 2 5 4 5 2 
       
TOTALER 1 2 3 4 5  
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Læseegnet 1 2 1 1 1  
Forståeligt 0 1 0 4 1  
Korrekt 0 2 0 2 2  
       
levertransplantationspatienter 1 2 3 4 5 6 
Læseegnet 4 3 5 5 4 4 
Forståeligt 5 4 5 5 5 5 
Korrekt 5 4 5 5 5 4 
       
TOTALER 1 2 3 4 5  
Læseegnet 0 0 1 3 2  
Forståeligt 0 0 0 1 5  
Korrekt 0 0 0 2 4  
       
isotopforholdsmassespektrometer 1 2 3 4 5 6 
Læseegnet 1 1 3 2 2 1 
Forståeligt 2 2 1 2 4 3 
Korrekt 3 3 1 3 4 2 
       
TOTALER 1 2 3 4 5  
Læseegnet 3 2 1 0 0  
Forståeligt 1 3 1 1 0  
Korrekt 1 1 3 1 0  
       
koronararteriebypasstransplantatkirurgi 1 2 3 4 5 6 
Læseegnet 1 1 4 1 1 1 
Forståeligt 3 3 4 2 2 2 
Korrekt 3 3 2 2 1 2 
       
TOTALER 1 2 3 4 5  
Læseegnet 5 0 0 1 0  
Forståeligt 0 3 2 1 0  
Korrekt 1 3 2 0 0  
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Undersøgelse af lange ordforbindelser Del 2      
Kristin Andreassen       

2010       
       
Sætning 1 oversættelse A 1 2 3 4 5 6 
Læsbar 5 5 5 5 5 5 
Forståelig 5 5 5 5 5 5 
Korrekt 5 5 2 4 5 4 
       
TOTALER 1 2 3 4 5  
Læsbar 0 0 0 0 6  
Forståelig 0 0 0 0 6  
Korrekt 0 1 0 2 3  
       
Sætning 1 oversættelse B 1 2 3 4 5 6 
Læsbar 4 4 3 4 2 4 
Forståelig 4 5 4 4 4 5 
Korrekt 5 5 5 4 4 5 
       
TOTALER 1 2 3 4 5  
Læsbar 0 1 1 4 0  
Forståelig 0 0 0 4 2  
Korrekt 0 0 0 2 4  
       
Sætning 2 oversættelse A 1 2 3 4 5 6 
Læsbar 3 4 4 4 4 4 
Forståelig 4 5 4 4 5 5 
Korrekt 4 5 4 4 5 4 
       
TOTALER 1 2 3 4 5  
Læsbar 0 0 1 5 0  
Forståelig 0 0 0 3 3  
Korrekt 0 0 0 4 2  
       
Sætning 2 oversættelse B 1 2 3 4 5 6 
Læsbar 5 5 5 5 5 5 
Forståelig 5 5 5 5 5 5 
Korrekt 5 5 5 5 5 5 
       
TOTALER 1 2 3 4 5  
Læsbar 0 0 0 0 6  
Forståelig 0 0 0 0 6  
Korrekt 0 0 0 0 6  
       
Sætning 3 oversættelse A 1 2 3 4 5 6 
Læsbar 4 4 4 5 4 4 
Forståelig 4 5 4 5 5 5 
Korrekt 4 5 4 5 5 5 
       
TOTALER 1 2 3 4 5  
Læsbar 0 0 0 5 1  
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Forståelig 0 0 0 2 4  
Korrekt 0 0 0 2 4  
       
Sætning 3 oversættelse B 1 2 3 4 5 6 
Læsbar 5 5 5 4 5 5 
Forståelig 5 5 5 4 5 5 
Korrekt 5 5 5 4 5 4 
       
TOTALER 1 2 3 4 5  
Læsbar 0 0 0 1 5  
Forståelig 0 0 0 1 5  
Korrekt 0 0 0 2 4  
       
Sætning 4 oversættelse A 1 2 3 4 5 6 
Læsbar 4 3 4 4 3 4 
Forståelig 4 3 4 4 4 5 
Korrekt 4 3 4 4 2 5 
       
TOTALER 1 2 3 4 5  
Læsbar 0 0 2 4 0  
Forståelig 0 0 1 4 1  
Korrekt 0 1 1 3 1  
       
Sætning 4 oversættelse B 1 2 3 4 5 6 
Læsbar 5 4 5 3 4 5 
Forståelig 5 3 5 4 4 5 
Korrekt 5 4 5 4 4 4 
       
TOTALER 1 2 3 4 5  
Læsbar 0 0 1 2 3  
Forståelig 0 0 1 2 3  
Korrekt 0 0 0 4 2  
       
Sætning 5 oversættelse A 1 2 3 4 5 6 
Læsbar 4 4 4 4 4 5 
Forståelig 4 4 4 4 4 5 
Korrekt 4 4 4 4 5 5 
       
TOTALER 1 2 3 4 5  
Læsbar 0 0 0 5 1  
Forståelig 0 0 0 5 1  
Korrekt 0 0 0 4 2  
       
Sætning 5 oversættelse B 1 2 3 4 5 6 
Læsbar 5 5 5 5 5 5 
Forståelig 5 4 5 5 5 5 
Korrekt 5 4 5 5 5 5 
       
TOTALER 1 2 3 4 5  
Læsbar 0 0 0 0 6  
Forståelig 0 0 0 1 5  
Korrekt 0 0 0 1 5  
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Sætning 6 oversættelse A 1 2 3 4 5 6 
Læsbar 3 N/A 5 2 4 4 
Forståelig 4 N/A 5 4 4 5 
Korrekt 3 N/A 5 4 4 4 
       
TOTALER 1 2 3 4 5  
Læsbar 0 1 1 2 1  
Forståelig 0 0 0 3 2  
Korrekt 0 0 1 3 1  
       
Sætning 6 oversættelse B 1 2 3 4 5 6 
Læsbar 5 N/A 5 5 5 5 
Forståelig 5 N/A 5 5 5 5 
Korrekt 5 N/A 5 5 5 5 
       
TOTALER 1 2 3 4 5  
Læsbar 0 0 0 0 5  
Forståelig 0 0 0 0 5  
Korrekt 0 0 0 0 5  
 


