A
abnorm abnormis * ► icke normal; missbildad
abort abortus * ► avbrytande av graviditet; i dagligt tal aves med abort endast
’framkallad abort’, men fackspråkligt kan abort äv. avse spontan abort Jfr
missfall

abstinenssymtom * ► fysiska och psykiska symtom (t.ex. svettningar,
darrningar, irritabilitet) som uppstår om en person plötsligt slutar ta ett invant
gift, t.ex. alkohol, nikotin eller narkotika

addiktion addictio * ► tillvänjning, beroende
administrering(ssätt) * ► sätt att tillföra, ge (läkemedel)
afasi aphasia * ► oförmåga att tala eller att förstå innebörden i talade eller
skrivna ord

affekt affectus * ► hastigt påkommen sinnesrörelse; häftig känsloyttring
aggravering aggravatio * ► 1. försämring, t.ex. av sjukdomstillstånd
2. att en person ger en överdriven bild av sina sjukdomssymtom

aggression aggressio * ► 1. angrepp, fientlig handling 2. grundläggande
psykologisk drivkraft

agiterad * ► upprörd, upphetsad, orolig, rastlös
agorafobi agoraphobia * ► sjuklig skräck för att vistas på stora, öppna platser
där människor samlas SYN torgskräck

aids, förvärvat immunbristsyndrom acquired immunodeficiency syndrome *
► svår sjukdom orsakad av hivvirus

aidspatient * ► patient som har sjukdomen aids
akillessena tendo calcaneus, tendo Achillis * ► kroppens starkaste sena, som
fäster vadmuskeln vid hälbenet SYN hälsena

akne acne * ► 1. hudsjukdom med utslag; finnar 2. liten ytlig varbildning eller
furunkel i huden SYN finne

akrofobi acrophobia * ► stark rädsla för höga höjder SYN höjdskräck
akromegali acromegalia * ► sjukdom hos vuxna med onormal tillväxt av händer,
fötter och ansikte

aktivitet * ► något man håller på med på ett organiserat och aktivt sätt
aktiviteter i det dagliga livet, ADL * ► samlingsbegrepp för de
grundläggande aktiviteterna i en normal livsföring: att sköta sin hygien, enklare
städning, inköp etc.

akupunktur * ► gammal kinesisk metod för sjukdomsbehandling eller
smärtlindring med instick av nålar i kroppen efter bestämda regler

akut acutus * ► plötsligt inträdande, hastigt förlöpande (sjukdom)
akuten * ► kortform för akutmottagning
akutmottagning * ► avdelning på sjukhus för akutfall
akut p-piller * ► benämning på den behandling som kan användas efter
oskyddat samlag för undvikande av oplanerad graviditet

alienation alienatio * ►1. avlägsnande 2. känsla av att man är utanför SYN
främlingskap

alienerad * ► som upplever alienation
alkoholabstinens syndroma alcoholicum ex abstinentia * ► de fysiska och
psykiska symtom som uppstår om en alkoholberoende person plötsligt slutar
dricka alkohol

alkoholberoende addictio alcoholica * ► att vara beroende av alkohol
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alkoholförgiftning intoxicatio alcoholica * ► förgiftningstillstånd orsakat av
alkohol

alkoholiserad * ► beroende och skadad av alkoholmissbruk
alkoholist * ► person som är beroende och skadad av alkoholmissbruk
alkoholkoncentration * ► relativ mängd alkohol, särskilt i blodet
alkoholmissbruk abusus alcoholicus * ► alltför stor konsumtion av alkohol
allergen * ► se SYN allergiframkallande ämne
allergiframkallande ämne * ► ämne som framkallar allergi, t.ex. ämnen som
pollen, damm, mögel, stoff från djurpälsar, vissa kemikalier och beståndsdelar
i en del födoämnen SYN allergen

allmänläkare * ► läkare med specialistutbildning i allmänmedicin
allmänmedicin * ► specialitet för läkare i primärvård
allmänpraktiker * ► allmänpraktiserande läkare, allmänläkare med egen praktik
eller verksam i läkargrupp eller läkarhus

allmänpraktiserande läkare * ► allmänpraktiker
allmäntillstånd * ► term i läkarjournaler innebärande en grov uppskattning av
patientens hälsotillstånd och kroppskonstitution

alveol alveolus * ► liten hålighet; t.ex. tandalveol eller lungalveol (lungblåsa)
Alzheimers sjukdom morbus Alzheimer * ► en demenssjukdom Jfr demens
amalgam * ► ett tandfyllningsmaterial
ambivalens * ► samtidig förekomst av motsatta känslor, drifter, viljor och
tankegångar; kluvenhet, tvehågsenhet

amma * ► ge mjölk ur bröstet
amnesi amnesia * ► total eller begränsad förlust av minnesförmågan SYN
minnesförlust

amningspsykos psychosis puerperalis * ► övergående psykos i samband med
förlossning och/eller början av amningsperioden

amputation amputatio * ► operativt eller traumatiskt avlägsnande av en del av
ett organ eller en kroppsdel, vanligen en del av en extremitet

anabol steroid * ► ämne med vävnadsuppbyggande effekt som ibland ges till
patienter med starkt nedsatt allmäntillstånd och som används illegalt som
dopningsmedel

anal analis * ► som hör till eller avser ändtarmsöppningen
analgetikum analgeticum * ► läkemedel som dämpar smärta SYN
smärtstillande medel

analöppning anus * ► ändtarmens öppning SYN ändtarmsöppning
anamnes anamnesis * ► patientens egen skildring av sin sjukdom, dess
uppkomst och dess yttringar

andetag * ► indragning av luft i lungorna
andfåddhet * ► flåsande, flämtande andning
andhämtning * ► 1. andning 2. andetag
andningsorgan apparatus respiratorius, systema respiratorium * ► lungor och
luftvägar

andningsstillestånd apnoea * ► tillfälligt upphörande av andningen, SYN apné
andnöd dyspnoea * , ► försvårad och otillräcklig andning, andfåddhet
SYN dyspné

andrologi andrologia * ► läran om de manliga könsorganens funktion och
sjukdomar

anemi anaemia * ► nedsatt halt av blodfärgämne i blodet SYN blodbrist
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anestesi anaesthesia * ► upphävd förmåga att känna smärta, tryck, beröring,
kyla eller värme; vanligen också benämning för bedövning, dvs. behandling
som upphäver smärtkänslighet i samband med kirurgi

anestetikum anaestheticum * ► medel som framkallar anestesi; ses ofta som
synonymt med bedövningsmedel

aneurysm aneurysma * ► lokal utvidgning av en artär SYN pulsåderbråck
anfall raptus * ► plötsligt, häftigt utbrott av sjukdom eller sinnesrörelse
angina pectoris angina pectoris * ► attacker av svår smärta och
tryckförnimmelse i bröstet pga. otillräcklig blodförsörjning till hjärtat
SYN kärlkramp

angiografi angiographia * ► kontraströntgenundersökning av blodkärl
angiokardiografi angiocardiographia * ► kontraströntgenundersökning av hjärta
och större blodkärl

anorektiker * ► som lider av anorexi
anorexi 1. anorexia nervosa 2. anorexia * ► 1. en form av ätstörning, självsvält
2. aptitlöshet

ansiktsnerv nervus facialis * ► vanligen benämning på sjunde hjärnnerven som
styr funktionen hos ansiktets muskler

antibiotikum antibioticum * ► läkemedel som är verksamt mot bakterier
antihistamin(ikum) antihistaminicum * ► läkemedel som används mot bl.a.
allergier

antikoagulans anticoagulantium * ► substans el. aktivitet som på ett el. annat
sätt hämmar blodets koagulationsförmåga, t.ex. antikroppar, el. ett läkemedel
Jfr blodförtunnande medel

antikropp * ► protein som produceras av kroppens immunförsvar och som
förekommer i kroppens vävnader och vätskor

antipsykotika antipsychotica * ► läkemedel som används för att behandla
psykossymtom

antiseptisk antisepticus * ► bakteriedödande
antrakos anthracosis pulmonum * ► inlagring av kolstoft i lungvävnaden
SYN kollunga

aorta aorta * ► kroppens största artär som utgår från vänstra hjärtkammaren och
förgrenar sig till kroppens alla delar SYN stora kroppspulsådern

aortabåge arcus aortae * ► den bågformigt böjda del av aorta som befinner sig
mellan den uppåtstigande och den nedåtgående delen

aortografi aortographia * ► radiologisk undersökning av aorta
apati apathia * ► känslolöshet, likgiltighet, bristande engagemang och intresse
apné apnoea * ► se SYN andningsstillestånd
appendicit appendicitis ► inflammation i blindtarmsbihanget
SYN blindtarmsinflammation 2

aptitlös * ► utan matlust
arbets-ekg * ► ekg-mätning under och efter kroppsansträngning i syfte att
fastställa den fysiska arbetsförmågan SYN arbetsprov

arbetsminne * ►( i psykologin:) generell beteckning för den tillfälliga lagring av
information i korttidsminnet som krävs för att en person skall kunna utföra
kognitiva, intellektuella, uppgifter

arbetsprov * ► se SYN arbets-ekg
arbetsskada * ► skada som uppkommit i samband med arbetsutövning eller på
väg till och från arbetsplatsen, t.ex. yrkessjukdom eller olycksfall i arbetet
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armbåge cubitus * ► den utskjutande delen av leden mellan överarmen och
underarmen

armbågsben ulna * ► en av underarmens två skelettdelar
armbågsled articulatio cubiti el. humeroulnaris el. radioulnaris * ► leden mellan
över- och underarm

armhåla axilla, fossa axillaris * ► grop mellan överarmen och bålen SYN
axelhåla

arteriell arterialis * ► 1. som avser artärer 2. syrerikt, syresatt (t.ex. arteriellt
blod)

arteriografi arteriographia * ► kontraströntgenundersökning av en artär
arterioskleros arteriosclerosis * ► allmän term för förändringar i artärväggarna
som oftast innebär fettinlagringar i artärväggen som förkalkas och orsakar
förträngning SYN åderförkalkning

artrit arthritis * ► samlingsnamn för många olika inflammatoriska ledsjukdomar
SYN ledinflammation

artrografi arthrographia * ► kontraströntgenundersökning av leder
artros arthrosis * ► kronisk förstöring av ledbrosket, slutstadium i en rad olika
ledsjukdomar; benämns äv. ledförslitning

artroskopi arthroscopia * ► metod att inspektera en led med hjälp av ett i leden
infört smalt kikarinstrument med optik och belysning

artär arteria * ► blodkärl som för syrerikt blod från hjärtat ut i kroppen
SYN pulsåder

arytmi arrhythmia * ► rubbning i en rytmisk verksamhet t.ex. oregelbundenhet
hos puls el. andning; vanligen avses härmed hjärtarytmi

asbestos asbestosis * ► sjukdom orsakad av asbestdamm i lungorna
asocial asocialis * ► som ej kan el. vill anpassa sig till samhällets krav
Aspergers syndrom syndroma Asperger * ► form av avvikelse i psykisk
utveckling med oförmåga till adekvat socialt samspel hos en person med i
övrigt väsentligen normal begåvning

astenisk asthenicus * ► kraftlös
astigmatism astigmatismus * ► synfel med onormal krökning av hornhinna vilket
ger suddiga synintryck

astma asthma * ► anfallsvis uppträdande andnöd av olika orsaker
atlas(kotan) * ► den första eller översta halskotan
AT-läkare * ► läkare som fullgör allmän tjänstgöring
atopiskt eksem eczema atopicum * ► kroniskt, kliande eksem hos personer med
benägenhet för allergiska reaktioner, t.ex. hösnuva el. astma

atrofi atrophia * ► tillbakabildning av ett organ eller en vävnad, t.ex. muskelatrofi
vid skador på muskelnerverna el. atrofi av huden vid hög ålder SYN förtvining

audiogram audiogramma * ► kurva över värden som erhållits vid hörselmätning
audiologi audiologia * ► läran om hörseln
audiometri audiometria * ► hörselmätning el. hörselprövning där örats förmåga
att t.ex. uppfatta olika toner bestäms

aura * ► symtom, såsom oro, ångest, synfenomen, som förvarnar om en nära
förestående utveckling av ett tillstånd, t.ex. epileptiskt anfall eller migränattack

auskultation auscultatio * ► 1. avlyssning av ljud från kroppshålor, vanligen via
stetoskop 2. lärotid med (obetald) tjänstgöring på klinik

autism autismus * ► kontaktstörning som präglas av självförsjunkenhet,
otillgänglighet och opåverkbarhet

avbrytande av havandeskap * ► annat uttryck för (framkallad) SYN abort
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aversionsterapi * ► behandling med hjälp av motvilja eller avsky, en form av
beteendeterapi där patienten bestraffas för ett etablerat men icke önskvärt
beteende, t.ex. ges ett kräkmedel vid intag av alkohol

avföring faeces * , ► det tarminnehåll som töms ut via ändtarmen SYN feces
avföringsinkontinens incontinentia alvi * ► nedsatt förmåga att hålla tätt för
avföring

avföringsmedel laxans, laxativum * ► se SYN laxermedel SYN laxativ 2
avföringsprov * , ► prov från avföringen SYN fecesprov
avgiftning * ► en vårdperiod som syftar till att avbryta missbruket och som går ut
på att missbrukarna avstår helt från att inta det missbrukade preparatet

avlida * ► dö
avmagringsmedel * ► läkemedel mot övervikt
avreagera * ► lösa upp (få utlopp för) en affekt genom känsloutbrott el.
bestämda handlingar

avskärma sig * ► hålla sig undan från verkligheten, från andra människor eller
från känslor m.m.

avslag lochia * ► utsöndringar från livmodern under 3-6 veckor efter
förlossningen SYN lockier

avslappande medel relaxans * ► se SYN relaxans
avslappning * ► minskande av fysisk och/eller psykisk spänning
avsöndring * ► 1. det att avsöndra 2. det som avsöndras
avtagande smärta * ► smärta som minskar i styrka
avtrubbad * ► okänslig, känslolös
avvänja * ► 1. vänja ett dibarn att avstå från bröstmjölk 2. (allm.) få att överge
visst beteende eller intag av beroendeframkallande ämnen

axelhåla axilla, fossa axillaris * ► se SYN armhåla
axelled articulatio humeri * ► leden mellan överarnmsbenet och skuldergördeln
(dvs. nyckelbenet och skulderbladet)

axis(kota) * ► den andra halskotan

B
bacill bacillus * ► 1. stavformig bakterie 2. vardaglig benämning för bakterier i
allmänhet

badda * ► fukta med våt tyglapp, kompress eller bomull e.d.
bakfull * ► som är illamående dagen efter rikligt alkoholintag
bakre ögonkammaren camera oculi posterior, camera posterior bulbi *
► område i ögat mellan linsen, strålkroppen, glaskroppen och regnbågshinnan

bakrus * ► tillstånd efter konsumtion av droger, särskilt alkohol baksmälla
baksmälla * ► se SYN bakrus
bakterie bacterium * ► typ av primitiv, encellig mikroorganism utan cellkärna
balansorgan * ► se SYN jämviktsorgan
balansrubbning * ► nedsättning av balanssinnets funktion SYN balansstörning
balanssinne * ► det sinne som reglerar kroppsställningen och balansen
balansstörning * ► se SYN balansrubbning
bandage * ► förband för längre tids användning och vanligen avsett att korrigera
felställningar, stödja etc.

bandmask Diphyllobothrium latum * ► se SYN binnikemask
banta * ► försöka nedbringa sin kroppsvikt genom att äta mindre
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bariumgröt * ► kontrastmedel som sväljs och används vid röntgenundersökning
av matstrupe, magsäck och tarmkanal

barnavårdscentral, BVC * ► mottagning med medicinskt utbildad personal för
kostnadsfri hälsokontroll, vaccinering, rådgivning m.m. för barn upp till
skolåldern

barnmorska * ► sjuksköterska med specialutbildning som hjälper kvinnor under
graviditet och förlossning

barnsbörd partus * ► födande av barn SYN förlossning SYN nedkomst
barnsängsfeber sepsis el. febris puerperalis, sepsis in puerperio *
► livmoderinfektion med blodförgiftning som kan uppstå efter förlossning

bedövning * ► behandling som upphäver smärtkänslighet genom tillförsel av
bedövningsmedel (anestetikum)

bedövningsmedel anaestheticum * ► se SYN anestetikum
behandlande läkare * ► den läkare som är huvudansvarig för en patients
behandling behandling therapia * ► vård av person som lider av sjukdom
Jfr terapi

belastningsprov * ► funktionsprövning av ett organ under bestämda
förutsättningar, t.ex. glukosbelastning, arbets-ekg

belastningsskada * ► vävnadsskada som bedöms ha samband med allt för stor
mekanisk påkänning (belastning)

belastningssmärta * ► smärta orsakad av yttre påfrestning som kräver
ansträngning

ben 1. os 2. extremitas inferior * ► 1. benvävnad 2. nedre extremitet
benbrott fractura * ► se SYN fraktur
benhinna periosteum * ► den fasta hinna som omger skelettbenen SYN periost
benhinneinflammation periost(e)itis * ► inflammation i en benhinna t.ex. efter
ett slag eller pga. infektion SYN periosteit

benign benignus * ► godartad, främst om tumörsjukdomar, genom att inte växa in
i angränsande vävnad el. sprida sig till annan del av kroppen

benmärg medulla ossium * ► vävnad som fyller ut skelettbenens hålrum
benskörhet * ► nedsatt hållfasthet i skelettet, sjukdom med minskad mängd
benvävnad samt kalciumbrist

benstomme * ► skelettet med tonvikt på dess bärande funktion
bensår ulcus cruris * ► kroniskt svårläkt sår på underben p.g.a. dålig
blodcirkulation

benuppmjukning osteomalacia * ► förlust av kalk i skelettet pga. bristande
tillförsel av vitamin D

benvävnad textus osseus * ► hård stödjevävnad som bildar skelettet
benägenhet * ► drivkraft som verkar i angiven riktning och leder till handling,
utveckling etc.

beroendeframkallande * ► som framkallar behov av fortsatt kontiunerlig
användning SYN vanebildande

beroendesjukdom * ► t.ex. alkoholism, narkomani
berusad * ► som befinner sig i ett tillstånd av berusning t.ex. efter
alkoholkonsumtion berusningsgrad * ► grad av (alkohol)berusning
beröringssinne * ► ett system av sinnesorgan som arbetar med känselkroppar i
huden vilka reagerar för beröring, tryck, värme, köld resp. smärta SYN
känselsinne

beteendestörning * ► störning av sättet att vara och göra saker
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bett * ► 1. en persons samtliga tänder, tanduppsättning 2. (i inskränkt
bemärkelse) tandställningen vid sammanbitning av tänderna 3. bitsår

biceps * ► namn på två muskler, musculus biceps femoris på lårets baksida och
spec. musculus biceps brachii på överarmens framsida

bieffekt * ► se SYN biverkning SYN biverkan
bifokalglasögon * ► glasögon vid ålderssynthet med två slipade fält i olika
styrka ovanför varandra, den övre delen för seende på långt håll och den nedre
för seende på nära håll (läs- och handarbetsavstånd)

bihåla, -hålorna sinus paranasalis, sinus paranasales * ► slemhinneklädda
håligheter i kraniet vilka står i förbindelse med näshålorna

bihåleinflammation sinuitis * ► inflammation i en eller flera av näsans bihålor
med varig snuva, värk och feber SYN sinuit

bilateral bilateralis * ► dubbelsidig, belägen på båda sidorna
bindhinna conjunctiva * ► slemhinna på ögonlockens insida och ögonglobens
framsida SYN konjunktiva

bindhinneinflammation conjunctivitis * ► inflammation i ögats bindhinna
SYN konjunktivit

bindväv tela conjunctiva * ► den stödjevävnad, uppbyggd av en trådrik
mellansubstans och olika slags celler, som bildar inpacknings- och
sammanbindningsmaterial för kroppens vävnader och organ

binjure glandula suprarenalis * ► endokrint organ vid varje njures övre pol som
avsöndrar livsviktiga hormoner

binjurebark cortex glandulae suprarenalis * ► del av binjuren som producerar
binjurebarkhormoner

binjuremärg medulla glandulae suprarenalis * ► del av binjuren som producerar
binjuremärghormoner

binnikemask Diphyllobothrium latum * ► bandformad inälvsmask SYN bandmask
biopsi * ► provtagning på levande vävnad för mikroskopisk undersökning som
kan göras kirurgiskt eller med nål

bipolär sjukdom * ► psykisk sjukdom som kännetecknas av svängningar mellan
depression resp. sjukliga nivåer av upprymdhet och optimism (mani); tidigare
kallades sjukdomen ’manisk depressiv sjukdom’

bisexuell bisexualis * ► som har sexuell dragning till personer av båda könen
bisköldkörtel glandula parathyreoidea * ► körtel som är belägen intill
sköldkörteln och som reglerar omsättningen av kalk

bitestikel epididymis * ► litet organ på baksidan av en testikel i vilken
spermierna lagras och mognar

bitsår vulnus morsum * ► sår som uppkommit genom att man har blivit biten
biverkan * ► se SYN biverkning SYN bieffekt
biverkning * ► icke avsedd effekt av ett läkemedel när det ges i rekommenderad
dos SYN biverkan SYN bieffekt

blandmissbruk * ► missbruk av flera olika droger i kombination
blessyr * ► lättare sårskada, vanligen från strid eller sport
blind * ► som saknar förmåga att se
blindtarm intestinum caecum * ► en ca. tio cm lång del av tjocktarmen nedanför
tunntarmens mynning

blindtarmsbihang appendix vermiformis * ► blindtarmens maskformiga bihang
blindtarmsinflammation 1. typhlitis 2. appendicitis * ► 1. inflammation i
blindtarmen 2. inflammation i blindtarmsbihanget SYN appendicit

blodbrist anaemia * ► se SYN anemi
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blodcirkulation * ► se SYN blodomlopp
blodfettsänkande medel * ► läkemedel som hjälper till att sänka för hög halt
av fetter i blodet

blodförgiftning * ► tillstånd, när bakterier finns i blodbanan och förökar sig där
blodförtunnande medel anticoagulans * ► vardaglig benämning på läkemedel
som minskar blodets förmåga att levra sig och därmed risken för
blodproppsbildning Jfr antikoagulans

blodgivare * ► person som lämnar blod för blodtransfusion
blodglukos * ► det socker (glukos) som normalt förekommer i blodet SYN
blodsocker

blodgrupp * ► egenskap hos blodceller (ursprungligen röda blodkroppar) som
innebär definierbara, biologiskt viktiga skillnader mellan individer inom en viss
art

blodkaka * , se SYN blodkoagel SYN blodlever
blodkoagel * ► den halvfasta massa som bildas vid blodets koagulation SYN
blodkaka SYN blodlever

blodkropp haemocytus * ► en typ av cell i blodet som har till uppgift att
transportera syre el. bekämpa infektioner; kallas också för blodcell och
hemocyt

blodkräkning haematemesis * ► se SYN hematemes
blodkärl * ► de rör av bindväv och glatt muskulatur i vilka blodet cirkulerar;
indelas i artärer, vener och kapillärer

blodlever * ► se SYN blodkoagel SYN blodkaka
blodomlopp * ► det transportsystem där blodkärlen fungerar som banor, blodet
som transportmedel och hjärtat som drivande kraft SYN blodcirkulation

blodplasma plasma sanguinis * ► den svagt gulfärgade vätska som tillsammans
med blodkropparna utgör blodet SYN plasma

blodplätt thrombocytus * ► typ av cell i blodet som har stor betydelse för
blodstillningen SYN trombocyt

blodpropp embolus; thrombus * ► blodkoagel som täpper till ett blodkärl och
hindrar blodflödet SYN propp

blodprov * ► prov på blod, taget t.ex. för analys med syfte att påvisa eller
utesluta sjukdom eller annan förändring, för fastställande av faderskap, vid
misstänkt rattonykterhet m.m.

blodserum serum sanguinis * ► blodplasma som befriats från fibrinogen dvs.
den viktigaste beståndsdelen för koagulering

blodsocker * ► se SYN blodglukos
blodsprängd * ► om ögon som har röda ytliga ådror
blodstatus * ► blodets tillstånd; en grupp mätvärden från blodet av
hematologiskt intresse, spec. hemoglobinhalt och blodkroppsantal

blodstörtning haemoptysis * ► hemoptys, ett tillstånd då stora mängder blod
hostas upp pga. att ett blodkärl brustit i luftrören

blodtransfusion * ► överföring av blod från en individ i en annan individs
blodomlopp

blodtryck * ► det cirkulerande blodets tryck mot kärlväggarna
blodtryckshöjande medel * ► läkemedel med blodtryckshöjande effekt
blodtryckssänkande medel * ► läkemedel med blodtryckssänkande effekt,
benämns också antihypertensivum, antihypertonikum och antihypertonimedel
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blodvallning * ► plötslig värmekänsla förenad med snabbt övergående
blodfyllnad och rodnad i ansiktet och ibland svettning; uppträder bl.a. hos
många kvinnor i klimakteriet

blodvite * ► lättare blödande sår; (ofta i bemärkelsen ’såsom resultatet av en
våldshandling’)

blodvärde * ► 1. uppgift om blodets tillstånd erhållen vid provtagning 2. blodets
halt av hemoglobin

blodåder vena * ► se SYN ven
blygdben os pubis * ► parig skelettdel som utgör bäckenets främre del
blygdbensfog symphysis pubica, symphysis ossis pubis * ► broskförbindelsen
mellan de båda blygdbenen SYN blygdbenssymfys

blygdbenssymfys symphysis pubica, symphysis ossis pubis * ►s e
SYN blygdbensfog

blygdläpp labium pudendi * ► hudveck som tillhör kvinnans yttre könsdelar
blåmärke * ► blåaktig fläck på huden som orsakats av slag eller stöt
blåsa 1. bulla; papula; pustula; vesicula 2. vesica (urinaria) * ►1. rundad bildning
(på hud) som innehåller vätska 2. vardaglig benämning för urinblåsan

blåshalskörtel prostata * ► den körtel som ligger vid urinblåsan och omsluter
innersta delen av urinröret hos mannen SYN prostata

blåskatarr cystitis * ► inflammation i urinblåsan SYN cystit
blåskatet(e)risering * ► tömning av urinblåsan eller provtagning från den med
hjälp av en kateter

blåsljud * ► blåsande eller brusande biljud från hjärtat eller blodkärl; orsakas av
virvelbildningar i blodströmmen

blåsrubbning * ► rubbning i urinblåsans funktion, t.ex. inkontinens eller
blåstömningssvårigheter

blödande magsår ulcus ventriculi haemorrhagicum * ► sår på magslemhinnan
som har börjat blöda

blödarsjuka haemophilia * ► se SYN hemofili
blödning * ► utflöde av blod genom sår e.d. även om inre blodförlust
blöja * ► skyddsplagg av absorberande material för spädbarn eller sjuka som tar
upp urin och avföring

blöjutslag * ► rodnad och utslag på den hud som täcks av blöjor hos spädbarn
p.g.a. inverkan från avföring och urin

BMI, kroppsmasseindex body mass index * ► metod för att med utgångspunkt
i en persons vikt och längd beräkna om personen är över- eller underviktig

borderlinepersonlighet * ► en form av personlighetsstörning av mellantyp
borrelia * ► släkte av bakterier tillhörande gruppen spiroketer
borrelios borreliosis * ► infektionssjukdom orsakad av en borreliabakterie som
sprids genom bett av en fästing

bot * ► 1. (för)bättring 2. botemedel
botemedel * ► medel för att avhjälpa viss brist eller felaktighet, särskilt om
sjukdom SYN bot 2

brand gangraena * ► lokal cell- och vävnadsdöd genom nedsatt el. upphävd
blodtillförsel SYN gangrän SYN kallbrand

breda ryggmuskeln musculus latissimus dorsi * ► ryggmuskel som medverkar
till skuldergördelns sänkning och armens bakåtföring

bristning ruptura; stria * ► avslitning av vävnad eller organ till följd av tryck eller
slitning
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bristsjukdom * ► sjukdom p.g.a. brist på vissa näringsämnen, vanligen
vitaminer och mineralämnen

bro * ► en eller flera konstgjorda tänder förankrade i angränsande friska tänder
SYN brygga 2

bromsmedicin * ► en typ av medicin som är avsedd att bromsa förloppet hos
obotliga sjukdomar som t.ex. hiv, MS och Parkinsons sjukdom

bronk -er bronchus * bronchi * ► rörformiga partier av luftvägarna som
tillsammans utgör luftstrupens förbindelse med lungblåsorna SYN luftrör

bronkdilaterande medel bronchodilatator * ► läkemedel med en
luftrörsvidgande effekt

bronkit bronchitis * inflammation i bronkernas slemhinnor SYN luftrörskatarr
bronkoskopi * ► undersökning av luftrören med hjälp av speciella, böjliga rör
(bronkoskop) som man för ner för att inspektera och/eller ta prov från
luftrörens väggar

brosk(vävnad) cartilago * ► en av kroppens stödjevävnader bestående av celler
omgivna av en mellansubstans, matrix; brosk kan vara bärande, stötdämpande
och friktionsminskande

brustablett * ► läkemedelsberedning i tablettform som löser sig i vatten under
gasutveckling

brygga * ► 1.pons cerebri, hjärnbryggan, ett parti av hjärnan på undersidan av
förlängda märgen 2. brygga (tandläkarterm) SYN bro

brytningsfel * ► refraktionsfel, refraktionsanomali; oregelbunden ljusbrytning
genom ögats ljusbrytande medier, främst dess lins

bråck hernia * ► utbuktning av ett organ eller en vävnad utanför det hålrum som
organet/vävnaden normalt befinner sig i, t.ex. ljumskbråck, navelbråck,
pungbråck

brännskada combustio * ► (sår)skada på huden, ibland också på underliggande
vävnader, orsakad av värme, man delar in brännskadorna i tre
allvarlighetsgrader

brännsår vulnus combustum * ► sårskada som uppstått genom för stark hetta
och som vittnar om en allvarlig brännskada

bräss thymus * ► organ i brösthålan bakom bröstbenet som har central betydelse
för immuniteten SYN tymus

bröst * ► 1. övre delen av bålen, med bröstkorg och brösthåla 2. kvinnobröst
bröstben sternum * ► det avlånga och platta ben som utgör fästet för revbenen
på bröstkorgens framsida

bröstcancer cancer mammae * ► elakartad tumör som utgår från bröstkörteln
bröstkorg thorax * ► del av bålens skelett som omfattar bröstkotorna, de tolv
paren revben och bröstbenet SYN thorax SYN torax

bröstkota vertebrae thoracicae * ► endera av de tolv ryggradskotorna, närmast
under halskotorna

bröstkörtel glandula mammaria * ► körtel bakom bröstvårtan som hos nybliven
moder producerar mjölk

bröstrygg(rad) columna vertebralis thoracica el. thoracalis * ► del av ryggraden
som utgörs av de tolv bröstkotorna

bröstvårta papilla mammaria, mamilla * ► utbuktning i huden över bröstkörteln,
innehållande mynningarna för bröstkörtelns utförsgångar

buk abdomen; venter * ► bålens nedre mjuka del
bukhinna peritoneum * ► den dubbla tvåbladiga hinna som täcker bukhålans
insida och organ
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bukhinneinflammation peritonitis * ► inflammation i bukhåla och bukhinna,
ofta orsakad av bakterier från tarmkanalen

bukhåla cavitas abdominalis, cavum abdominale * ► n edre delen av bålens
hålighet, avgränsad från brösthålan genom mellangärdet (diafragma)

bukmuskel * ► muskel i buken
bukspottkörtel pancreas * ► ett avlångt organ beläget baktill i bukhålans övre
del som har betydelse för matspjälkningen genom att avsöndra pankreassaft ut
i tolvfingertarmen SYN pankreas

bula * ► knöl, svullnad, upphöjning
bulimi bulimia nervosa * ► hetsätning, en form av ätstörning med hetsätande och
abnormt stegrad hungerkänsla

bulimiker * ► person som lider av bulimi
bulkmedel * ► avföringsmedel som bygger på att tarminnehållets volym ökas och
blir mjukare

bullerskada * ► hörselnedsättning orsakad av hög ljudnivå under lång tid
bulta * ► 1. slå hårda slag, banka 2. (om blod eller delar av blod) röra sig
pulserande

båggång canalis semicircularis * ► endera av innerörats tre halvcirkelformiga
kanaler

bål torso * ► människokroppens centrala del, dvs. allt förutom huvud, armar och
ben

båtben os naviculare; os scaphoideum * ► två små båtliknande ben, ett i vristen
(os naviculare) och ett i handloven (os scaphoideum)

bäcken * ► 1. pelvis, bäckengördel, dvs. nedre del av bålens skelett 2. skål eller
kärl använt inom sjukvården

bäckenbotten * ► bukens nedersta mjukdelar (diaphragma pelvis och musculus
coccygeus); i inskränkt bemärkelse perineum

bältesläggning * ► akut åtgärd inom psykiatrin, som innebär att en patient
fastspänns i en säng el. en stol

bältros herpes zoster * ► virussjukdom (orsakad av samma virus som vid
vattkoppor) som ger svårt smärtande, blåsbildande hudutslag inom en
känselnervs försörjningsområde, t.ex. likt ett "bälte" runt ena kroppshalvan
eller som kan sitta över ena ansiktshalvan

böjelse * ► stadigvarande önskan eller dragning som är ouppfylld el. ständigt
måste uppfyllas på nytt; ofta av farlig el. förbjuden natur

böjning flexio * ►s e SYN flexion
böjveckseksem prurigo Besnier * ► kroniskt kliande eksem speciellt i de stora
böjvecken (knä- och armveck)

böld abscessus; carbunculus * ► allmän term för begränsad infektion, en
varknuta, i huden, ofta orsakad av stafylokocker

C
calmettevaccinering * ► BCG-vaccinering; vaccinering mot tuberkulos med
levande, försvagade tuberkelbaciller

cancer * ► samlingsnamn för all elakartad tumörsjukdom
cancerframkallande carcinogenicus, carcinogenes * ► se SYN karcinogen
SYN cancerogen

cancerogen cancerogenicus, cancerogenes * ► se SYN karcinogen
SYN cancerogen
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celiaki coeliacia * ► tunntarmssjukdom som vanligen beror på överkänslighet mot
gluten och som obehandlad ger malabsorption

cell cellula * ► den minsta fungerande enheten i en organism
cellkärna nucleus cellularis * ► del av cellen som bl.a. innehåller arvsanlagen,
generna

cellprov * ► undersökning av sekret från livmoderhalsen och slidan
cellskräck claustrophobia * ► stark, irrationell rädsla för att vistas i trånga och
stängda utrymmen SYN klaustrofobi

centrala nervsystemet, CNS * ► hjärnan, hjärnstammen, lillhjärnan och
ryggmärgen som tillsammans kontrollerar kroppen och alla dess organ

centralfåra sulcus centralis * ► tvärgående fåra i storhjärnans yta som avgränsar
pannloberna från hjässloberna

centralstimulantia * ► se SYN centralstimulerande medel
centralstimulerande medel * ► uppiggande medel, ofta narkotika, som i små
doser stimulerar det centrala nervsystemet, t.ex. amfetamin, metamfetamin och
metylfenidat

cerebral pares, CP paresis cerebralis el. cerebri * ► samlingsnamn på en
symtombild som i varierande grad kan förekomma vid hjärnskador som
uppstått under fostertiden, vid förlossningen eller under de första tre
levnadsåren och yttrar sig oftast som muskelförlamningar och spasticitet

cerebrospinalvätska liquor cerebrospinalis * ► vattenklar vätska som cirkulerar
inne i hjärnans hålrum (hjärnventriklar) samt omkring hjärnan och ryggmärgen
mellan hjärn-ryggmärgshinnorna och nervvävnaden SYN likvor

chock * ► 1. psykiskt tillstånd framkallat av häftig sinnesrörelse 2. allvarligt
tillstånd med allmänpåverkan, kallsvettning, hjärtklappning, lågt blodtryck och
sjunkande urinproduktion

chokladcysta * ► cysta på äggstocken, fylld av gammalt chokladliknande levrat
blod

ciliarkropp corpus ciliare * ► den del av ögat som omsluter ögonlinsens
ciliarmuskel SYN strålkropp

cirkulationsrubbning * ► störning i blodomloppet eller ämnesomsättningen
cirkulationssystem * ► blodets kretslopp i kroppen
compliance * ► 1. vävnadseftergivlighet 2. ordinationsföljsamhet
cyanos cyanosis * ► nedsatt syresättning av blodet med blåaktig missfärgning av
hud, läppar och slemhinnor som följd

cylinderglasögon * ► glasögon med cylindrisk slipning för korrektion av
regelbunden astigmatism

cysta cysta * ► sjuklig blåsformig bildning i kroppen innehållande vätska el.
geléartad massa

cystit cystitis * ► se SYN blåskatarr
cystoskopi * ► undersökning (endoskopering) av urinblåsans inre med hjälp av
ett cystoskop

cytologisk undersökning * ► innebär att man ställer diagnos genom att
undersöka celler

cytostatikum cytostaticum * ► cellhämmande medel som hindrar celldelning och
används vid behandling av bl.a. elakartade tumörer
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D
dagkirurgi * ► kirurgisk behandling varvid patienten kommer in på morgonen och
kan åka hem färdigbehandlad på kvällen

dambinda * ► utvändigt menstruationsskydd i form av en avlång absorberande
kudde SYN sanitetsbinda

dammlunga * ► en typ av pneumokonios; kroniska lungförändringar som
uppträder efter inandning av vissa former av damm under lång tid

darrning tremor * ► se SYN tremor
datortomografi, CT, DT computed tomography * ► metod för skiktvis
röntgenundersökning vid vilken analysen och bildframställningen sker med
datorteknik

deformerad deformatus * ► vanställd; oönskad ändring av den ursprungliga
formen hos ngt föremål

degeneration * ► försämring av funktionen i vävnader eller organ
dehydrering * ► vätskebrist som uppträder vid bristande vätsketillförsel och
stora vätskeförluster, t.ex. vid svår diarré, kräkningar och stora urinmängder
SYN uttorkning

dekubitus decubitus * ► sår som uppkommer vid långvarigt tryck av huden mot
underlaget så att blodcirkulationen minskas och vävnadsdöd uppstår
SYN liggsår SYN trycksår

delirium delirium * ► övergående förvirringstillstånd med oro, ångest, skakningar
och hallucinationer framkallat av organisk hjärnskada t.ex. vid förgiftning eller
svår infektion

deltamuskeln musculus deltoideus * ► muskel som är formad som den grekiska
bokstaven delta, och som utgår från skuldergördeln och utbreder sig över
axelleden för att fästa på överarmsbenet

demens dementia * ► omfattande och bestående nedsättning i de psykiska
funktionerna pga. sjukliga förändringar i hjärnan; symtomen kännetecknas av
försämrat minne, bristande orientering till tid och rum, förändrad personlighet
och nedsatt förmåga att ta hand om sig själv

dement * ► som lider av demens
dental dentalis * ► som har att göra med tänderna
deoxiribonukleinsyra, DNA deoxyribonucleic acid * ► den kemiska substans i
kromosomerna som är bärare av arvsanlagen

depersonalisation depersonalisatio * ► tillstånd vid vilket man upplever sig
själv som overklig eller skild från sin egen kropp

depotpreparat * ► typ av läkemedel som har en långvarig effekt; upplagras och
släpper långsamt ut den verksamma substansen i kroppen SYN depåpreparat

depression depressio * ► sjukligt tillstånd med svår, långvarig nedstämdhet, ofta
i förening med stark hämning, självförebråelser och sömnsvårigheter

deprimerad * ► som känner svår nedstämdhet under längre tid
depåpreparat * ► se SYN depotpreparat
derealisation derealisatio * ► upplevelse av att omvärlden förändrats och blivit
overklig, ibland grym och förvriden

dermatolog * ► läkare med specialistkompetens i hudsjukdomar
desinfektera * ► befria från smittämnen SYN desinficera
desinficera * ► se SYN desinfektera
desorienterad * ► vilsen el. förvirrad
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desorientering desorientatio * ► oklarhetstillstånd, ofta utan kunskap om tid och
rum

diabetes diabetes mellitus * ► vanlig kronisk ämnesomsättningssjukdom där
grundproblemet är att kroppen bildar otillräckligt med insulin eller att insulinet
inte har tillräcklig effekt (insulinresistens) eller en kombination av dessa
störningar SYN sockersjuka

diabeteskost * ► den kost som utgör ett viktigt underlag i behandlingen vid
diabetes; kosten bör vara kalorisnål, fettfattig och s.k. snabba kolhydrater får
ej motsvara mer än 10 % av kaloriintaget

diabetiker * ► person som lider av diabetes
diafragma diaphragma * ► 1. det muskulösa valvet mellan brösthålan och
bukhålan SYN mellangärde 2. annan anatomisk skiljevägg (t.ex. diaphragma
sellae)

diagnos diagnosis * ► preciserat angivande av en sjukdom
diagnostisera * ► bestämma en sjukdoms art; ställa diagnos
dialys dialysis * ► teknik för att separera små molekyler från stora (t.ex.
proteiner) i en vätska med hjälp av diffusion genom ett poröst
(semipermeabelt) membran; används för rening av blodet från avfallsämnen
eller gifter

diarré diarrhoea * ► tillstånd med tätt upprepade, lösa ofta vattentunna
avföringar

diatermi diathermia * ► metod att med högfrekvent växelström uppvärma inre
kroppsdelar

diet * ► levnadsordning beträffande mat och dryck
dietist * ► person som arbetar med dietfrågor inom hälso- och sjukvården
difteri diphtheria * ► smittsam infektionssjukdom orsakad av difteribacillen som
vanligen angriper de övre luftvägarna; numera ytterst sällsynt i Sverige

digestion digestio * ► den kemiska nedbrytningen av födan i mag-tarmkanalen
under inverkan av enzymer och andra beståndsdelar i t.ex. saliv, magsaft,
bukspott och galla SYN matsmältning SYN matspjälkning

dioptri, D, dptr * ► måttenhet för linsers brytningsförmåga; glasögons styrka
anges i dioptrier som för konvexa linser betecknas med
och för konkava med

+

-

disk discus intervertebralis * ► ring av elastiskt brosk med trögflytande centrum
belägen mellan kotor SYN mellankotskiva

diskbråck hernia disci intervertebralis * ► skada på disken mellan ryggkotorna
så att det trögflytande innehållet pressas ut och trycker på nervrötter och
därigenom orsakar smärta och ev. muskelförlamningar

dislokerad fraktur * ► fraktur med benändarna i felläge
distorsion distorsio * ► alltför kraftig sträckning av en led med begränsad skada
på ledkapsel och ligament SYN vrickning SYN stukning

distriktsbarnmorska * ► barnmorska som svarar för mödrahälsovård,
preventivmedelsrådgivning m.m. inom ett visst distrikt, vanligen knuten till en
vårdcentral

distriktsläkare * ► läkare med specialistkompetens i allmänmedicin och med
tjänst vid läkarstation/vårdcentral, ansvarig för primärvården till befolkningen
inom sitt distrikt

distriktssköterska * ► sjuksköterska som är verksam utanför sjukhus och
arbetar inom ett visst distrikt och är vanligen knuten till en vårdcentral
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diuretikum diureticum * ► läkemedel som leder till ökad urinproduktion (diures);
används vid både akutbehandling och långtidsbehandling för att avlägsna
överflödig vätska från kroppen (ödem vid hjärtsvikt, skrumplever,
hjärnsvullnad, vissa hormonrubbningar etc.) SYN urindrivande medel SYN
vätskedrivande medel

domna * ► tillfälligt förlora känseln, vanligen i begränsat kroppsparti
donator * ► person som ger sina organ, vävnader eller celler till t.ex.
blodtransfusion, organtransplantation el. insemination

dopning * ► användande av förbjudna medel vid idrottstävlingar
dos * ► viss given mängd av läkemedel, vaccin eller strålning
dosering * ► fastställd dos, schema för doser, t.ex. 1 tablett var 8:e timme
dottertumör metastasis * ►s e SYN metastas 1
Downs syndrom syndroma Down * ► medfödd psykisk utvecklingsstörning pga.
övertalig kromosom nr. 21 med bl.a. typiskt ansiktsutseende, korta fingrar,
slappa leder och intelligensdefekt

dregla, drägla * ► låta saliv rinna ur munnen
drift * ► starkt medfött behov, t.ex. könsdrift, självbevarelsedrift
drifthandling * ► behovs- eller tvångsmässig handling utan logisk tanke bakom
drog * ► 1. delvis oberett läkemedel hämtat ur naturen 2. medicin eller läkemedel
i mera allmän betydelse 3. narkotiskt medel, särskilt när det används i annat
syfte än medicinskt

dropp * ► tillförsel av närings- och saltlösningar m.m. via en kanyl i en ven i
armen eller benet eller via en central venkateter direkt in i de större centrala
venerna

droppfot * ► slappt nedhängande fotspets pga. förlamning, t.ex. av nervus
fibularis SYN hängfot

dropphand * ► slappt nedhängande hand p.g.a. radialisförlamning
droppinfektion * ► droppsmitta, smittöverföring via mycket små droppar vid
t.ex. hosta och nysning, varvid sjukdomsalstrande bakterier kastas ut och
håller sig svävande i luften för att senare inandas av en annan person

drucken * ► starkt påverkad av alkoholhaltiga drycker
druvbörd mola hydatidosa * ► en förändring i form av druvliknande vätskefyllda
blåsor som fyller livmoderhålan istället för foster och moderkaka
SYN druvmola

druvmola mola hydatidosa * ► se SYN druvbörd
druvsocker * ► se SYN glukos
dränage * ► åtgärder för att leda bort vätska, spec. sekret från sår, sårkanaler
och sårhålor via t.ex. ett drän som är ett rör av gummi, plast eller dyl. för att
underlätta avflödet

dubbeldiagnos * ► diagnos som innebär att en person både är missbrukare och
lider av psykisk sjukdom

dubbelseende diplopia * ► fördubblad bild av ett föremål hos den seende
duodenalsår ulcus duodeni * ► sår på tolvfingertarmen
duodenum duodenum * ► tunntarmens första del, omedelbart efter magsäcken
SYN tolvfingertarm

duplexvaccination * ► dubbelvaccination, vaccination mot stelkramp och difteri
durett * ► tablett med verksam substans t.ex. i ett poröst plastskelett, som ger en
långsam utlösning av den verksamma substansen under durettens passage
genom mag-tarmkanalen

dvärgväxt nanismus * ► kroppslängd under 150 cm hos en vuxen person
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dysfori dysphoria * ► känsla av allmän olust
dyslexi dyslexia * ► läs- och skrivsvårigheter Jfr ordblindhet
dyspepsi dyspepsia * ► fackspråkligt samlingsnamn på en rad symtom från
framför allt övre delen av buken; symtomen kan vara smärta, illamående,
kräkningar, tidig mättnads- och fyllnadskänsla, rapningar Jfr gastrit,
magkatarr

dyspné dyspnoea * ► se SYN andnöd
dålig andedräkt foetor ex ore * ► dålig lukt ur munnen som t.ex. kan orsakas av
sjukliga förändringar i munhålan, näsan eller näsbihålor

dödfödd * ► benämning för ett foster utan livstecken fött efter 28:e
graviditetsveckan

dödlighet * ► antal dödsfall per tidsenhet relaterat till t.ex. medicinsk sjukdom el.
behandling såsom operation; begreppet delas upp i dels
1 mortalitet antalet dödsfall per år bland visst antal personer (vanligen 100
000); kan avse samtliga dödsfall i hela befolkningen i ett land, eller
dödligheten för ett kön, en viss åldersgrupp eller en viss dödsorsak och dels i
2 letalitet andelen dödsfall till följd av sjukdomen bland dem som har viss
diagnos, vanligen uttryckt som antalet döda under ett år i procent av antalet
som fått diagnosen under samma år

dödshjälp euthanasia * ► aktiva åtgärder för att påskynda döden för en person
som lider av en hopplös och plågsam sjukdom SYN eutanasi

döv * ► person som saknar eller har nedsatt förmåga att uppfatta ljud

E
efterbörd * ► avgång av moderkaka med hinnor och navelsträng efter barnets
födelse

efterdropp * ► urin som kommer efter den egentliga urinstrålen
efterkontroll * ► kontroll efter huvudsaklig kontroll för komplettering,
slutjustering e.d.

eftervård * ► vård i efterhand, särsk. av person som är eller har varit intagen på
sjukhus, anstalt e.d.

egenkontroll * ► den kontroll av en sjukdom som en patient själv kan utföra;
t.ex. en diabetiker som kontrollerar sitt eget blodsocker

egenvård * ► behandling av egna, enklare åkommor, t.ex. huvudvärk, förkylning,
mindre sårskador

egocentricitet * ► självupptagenhet, egenskapen att ställa sig själv i
mittpunkten för allt

ejakulation ejaculatio * ► (stötvis) utsprutning; särskilt om uttömning av sperma
vid orgasm

ekkymos ecchymosis * ► blodutgjutning, större infiltrerande blödning i vävnader
eklampsi 1. eclampsia * 2. eclampsia gravidarum * ► 1. utbrett allmänt
krampanfall utan förbindelse med epilespi el. hjärnskada 2. allvarligt tillstånd
med kraftig blodtrycksstegring, kramper och medvetslöshet som kan leda till
döden för både fostret och modern SYN graviditetskramp

ekokardiografi * ► registrering av hjärtväggens och -klaffarnas läge och rörelser
med hjälp av ultraljudseko

eksem eczema * ► samlingsnamn på ej smittsamma, oftast långvariga, ytliga
hudretningar (inflammationer) av olika orsaker och former; kallas vardagligt för
hudutslag
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elakartad malignus * ► se SYN malign
elastisk binda * ► tänjbar tygbinda som används som stödförband
elektroencefalografi, EEG electroencephalographia * ► metod för registrering
av hjärnans elektriska aktivitet med hjälp av elektroder som anbringas på
skallen

elektroencefalogram, EEG electroencephalogramma * ► resultatet av EEGregistrering utskrivet i form av en kurva

elektrokardiografi, EKG electrocardiographia * ► registrering av hjärtmuskelns
aktivitet med hjälp av elektroder som anbringas på kroppsytan

elektrokardiogram, EKG electrocardiogramma * ► resultatet av EKGregistrering utskrivet i form av en kurva

elektromyografi, EMG electromyographia * ► registrering av aktiviteten hos
skelettmuskler i vila, arbete och vid elektrisk stimulering

elektromyogram, EMG electromyogramma * ► resultatet av EMG-registrering
utskrivet i form av en kurva

elektroneurografi, ENeG, ENG electroneurographia * ► undersökning av bl.a.
impulsledningshastigheten i nerver i armen eller benet

elektroneurogram, ENeG, ENG electroneurogramma * ► resultatet av
ENeG(ENG-)-registrering utskrivet i form av en kurva

emalj * ► se SYN tandemalj
embolism embolismus* emboli* embolia* ► blodproppssjukdom som orsakas av
en embolus (ibland flera emboli) Jfr trombos

embolus embolus * ► blodpropp som bildas i ett blodkärl, lossnar och förs till ett
annat ställe i blodomloppet Jfr tromb

emetikum emetikum * ► läkemedel som framkallar kräkning antingen genom
retning av magslemhinnan eller genom att påverka kräkcentrum SYN
kräkmedel

emotionell störning * ► känslomässig störning
empati empathia * ► förmåga till inlevelse i andra personers känslor och
reaktioner

encefalit encephalitis * ► inflammation i själva hjärnsubstansen SYN
hjärninflammation

endogen * ► alstrad inuti kroppen; uppkommen av inre orsaker; motsats exogen
endokrin endocrinus * ► som har att göra med de körtlar som producerar
hormoner SYN inresekretorisk

endometrios endometriosis * ► växt av livmoderslemhinna (endometrium)
utanför
livmodern, vanligen på äggstockar, ibland i form av s.k. chokladcysta, eller i
bukhinna, blåsa och tarm

endoskopi * ► undersökningsmetod att se direkt in i kroppen med hjälp av ett
endoskop som är ett böjligt, rörformat instrument försett med belysning

enkelbörd * ► förlossning, varvid modern föder endast ett barn
enterit enteritis * ► inflammation i tunntarmen
enzym * ► ytterst specialiserat protein som har förmågan att höggradigt
påskynda hastigheten i en kemisk reaktion utan att självt förbrukas eller
förstöras

enäggstvilling monozygotus * ► tvilling som utvecklats ur samma ägg som sitt
syskon

epidemi epidemia * ► förhållandet att en smittsam sjukdom angriper ett större
antal människor inom ett visst område vid samma tillfälle
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epiduralanestesi anaesthesia epiduralis * ► bedövningsform där
bedövningsmedlet ges som injektion eller via en kvarliggande kateter i
spinalkanalen i ländryggen, vanlig t.ex. vid förlossning, postoperativ
smärtlindring m.m. SYN epiduralblockad

epiduralblockad anaesthesia epiduralis * se SYN epiduralanestesi
epifys 1. epiphysis ossis 2. epiphysis cerebri, corpus pineale * ► 1. änddelen
ovanför tillväxtbrosket på ett rörformigt ben 2. tallkottkörteln

epikris * ► sammanfattande slutbedömning av ett sjukdomsfall
epilepsi epilepsia * ► tillstånd med upprepade, plötsligt insättande störningar i
hjärnans funktion som kan yttra sig som generella krampattacker med
övergående medvetslöshet eller kortvariga frånvaroattacker

epileptiker * ► person som lider av epilepsi
epileptiskt anfall, EP-anfall ictus epilepticus * ► uppträdande av en onormal
och anfallsvis aktivitet i centrala nervsystemet, vilket kan registreras på EEG
Jfr epilepsi

erektion erectio * ► resning, ansvällning, förstoring av vissa kroppsdelar, spec.
om penis styvnande, men även om t.ex. bröstvårtor och klitoris

erytrocyt erythrocytus * ► cell i blodet med huvudsaklig uppgift att transportera
syre från lungorna ut till vävnader och organ samt att delta i transporten av
koldioxid från vävnader och organ tillbaka till lungorna SYN röd blodkropp

esofagogastroduodenoskopi * ► undersökning av matstrupen, magsäcken
och tolvfingertarmen med hjälp av ett böjligt instrument

esofagoskopi * ► metod att med ett böjligt instrument med glasfiberoptik
(esofagoskop) undersöka (inspektera eller ta prov av) matstrupen och övre
magmunnen

etsskada * ► korrosiv skada som kan förekomma i tänderna, t.ex. vid bulimi
etylalkohol * ► etanol
eufori euphoria * ► stark känsla av upprymdhet och välbefinnande
eutanasi euthanasia * ►s e SYN dödshjälp
exhibitionism exhibitionismus * ► behov att blotta sig, lämna ut eller visa upp
sig; drift av att visa sina könsorgan för andra människor

exogen exogenicus, exogenes * ► härstammande utifrån, ej alstrad inom
organismen; motsats endogen

extrauterin graviditet graviditas extrauterina * ► graviditet där det befruktade
ägget slår sig ned och utvecklas utanför livmodern, t.ex. i äggledare, äggstock
el. ute i bukhålan SYN utomkvedshavandeskap

extremitet extremitas * ► benämning för arm el. ben
extrovert * ► utåtriktad, öppen
extubation extubatio * ► avlägsnande av en kanyl från kroppen, spec. om kanyl i
luftstrupen SYN extubering; motsats: intubation och intubering

extubering extubatio * ► se SYN extubation

F
falang phalanx * ► litet rörben i finger eller tå; också del av finger
falsk krupp laryngitis pseudocrouposa * ► en i spädbarns- och småbarnsåldern
vanlig sjukdom med framför allt andningssvårigheter i samband med övre
luftvägssjukdom

fantomsmärta * ► kvarstående smärta på platsen för amputerad kroppsdel
farsot * ► allmänt spridd smittsam sjukdom
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faryngit pharyngitis * ► inflammation i svalget
fasta * ► avstående eller att avstå från mat och dryck
fastande: på fastande mage * ► (för laboratorieprover) som ej har intagit föda
eller dryck under de senaste 12 timmarna

feber febris * ► förhöjning av kroppstemperaturen
feberfri * ► som har normal kroppstemperatur (efter sjukdom)
feberkurva * ► kurva som återger kroppstemperaturens variation
feces faeces * ► se SYN avföring
fecesprov * ► se SYN avföringsprov
fertilitet fertilitas * ► förmåga att fortplanta sig SYN fruktsamhet
fetalalkoholsyndrom, FAS syndroma fetale alcoholicum * ► det skadliga
tillstånd som fostret råkar i pga. moderns alkoholmissbruk under graviditeten
och som leder till missbildningar el. undermålig fosterutveckling

fetma adipositas, obesitas * ► kroppsvikt väsentligen högre än den normala
beroende på ökad ansamling av fett

fettknöl lipoma * ► se SYN lipom
fetus fetus * ► benämning för ofött barn, räknat efter andra graviditetsmånaden
SYN foster Jfr embryo

fiber fibra * ► 1. tråd, trådformig bildning 2. fibrer i kosten SYN kostfiber
fiberrik kost * ► mat som huvudsakligen innehåller kostfiber
fibromyalgi fibromyalgia * ► mjukdelsreumatism
fibros fibrosis * ► sjukligt ökad inlagring av bindväv
fingerben os digiti manus, phalanx * ► ben i finger
fingerled articulatio interphalangealis manus * ► led i ett finger
finmotorik * ► rörelseförmåga och rörelsemönster i händer och fingrar
finne acne * ► se SYN akne 2
fiskfjällsjuka ichthyosis * ► se SYN iktyos
fissur fissura * ► 1. sår i form av smal spricka, spec. där slemhinnor övergår i
hud 2. lindrig sprickbildning i benvävnad; spricka på ytan av en tand 3. fåra,
långsmal fördjupning, t.ex. i hjärnan 4. benfog mellan skallens ben

fistel fistula * ► abnorm förbindelse mellan två hålformiga organ eller mellan ett
hålformigt organ och huden

fixering fixatio * ► 1. fastsättning, t.ex. av ett organ 2. behandling av uttagna
organ och vävnader så att de behåller sin form och struktur före mikroskpoisk
undersökning 3. psykisk bindnig, oförmåga att släppa tanken på en person,
situation etc. 4. blickens fästande vid ett föremål 5. uppehåll i den psykiska
utvecklingen efter någon form av påverkan utifrån

fjälla * ► avlossning av överhudens hornlager SYN flagna
fladder volitatio cordis * ► se SYN hjärtfladder
flagna * ► se SYN fjälla
flatlus Pediculus pubis * ► l us som lever i håriga partier av huden, oftast kring
könsorganen

flerbörd * ► förlossning där modern föder mer än ett barn
flerhandikappad * ► person med två eller flera funktionshinder (fysiska,
psykiska eller sociala) som försvårar den dagliga livsföringen

fleromättat fett * ► fett med hög andel omättade fettsyror
flexion flexio * ► anatomisk term för böjning SYN böjning
flimmer fibrillatio cordis * ► se SYN hjärtflimmer
flimmerhår kinocilium * ► hårlika, rörliga utskott från cellytor
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fluor * ► 1. grundämne med kemisk beteckning F som bl.a. används inom
tandvården mot karies 2. vattnig utsöndring från vagina SYN flytning

fluorlack * ► fluoridlösning som tänderna behandlas med för att förebygga
uppkomsten av karies

flytning fluor albus * ►s e SYN fluor 2
fläckfeber typhus exanthemicus * ► svårartad akut och smittsam
infektionssjukdom med hög feber, omtöckning och typiska hudutslag, orsakat
av rickettsier som sprids genom klädlöss och loppor

fobi phobia * ► beteendestörning som yttrar sig i irrationell ångest kopplat till
något fobiskt stimulus, t.ex. djur, insekter, naturföreteelser (t.ex. åska),
föremål el. specifika situationer (t.ex. åka buss)

foglossning * ► ökad rörlighet i fogar och ledförbindelser i bäckengördeln i
samband med graviditet; kan ge värk och instabilitet

folktandvård * ► av landsting eller kommun anordnad tandvård som är öppen
för alla

foniater * ► läkare med specialistkompetens i foniatri, d.v.s. den medicinska
kompetens som sysslar med behandling av röst- och talrubbningar

fontanell fonticulus * ► de bindvävstäckta områdena mellan skallbenen hos det
nyfödda barnet

fortplantningsorgan genitalia * ►se SYN könsorgan SYN genitalia
foster fetus * ►se SYN fetus
fosterbjudning * ► fostrets läge under graviditetens slut och framträngande
under förlossningen; fosterbjudning anges efter den del av fosterkroppen som
bjuder sig först (först tränger fram), t.ex. nack-, kron-, sätes- och fotbjudning

fosterfördrivande medel * ► medel som tillförs kroppen för att provocera fram,
framkalla, en abort

fosterhinna membrana fetalis * ► hinna som omger fostret i livmodern
fosterljud * ► de ljud som kommer från fostrets hjärta och som kan avlyssnas på
moderns buk

fostervattensprov amniocentesis * ► prov på fostervatten för fosterdiagnostik
fot pes * ► de nedre extremiteternas nedersta del från hälen och vristen till tårna
fotbjudning * ► det fosterläge där ena eller båda fötterna kommer ut först under
förlossningen

fotknöl malleolus * ► knöl på in- eller utsidan av foten strax under underbenet
fotled tarsus pedis * ► ledförbindelse mellan underbenet och foten SYN vrist
fotrygg dorsum pedis * ► fotens översta yta; ryggsidan
fotsula planta pedis * ► fotens undre yta
fotsvamp tinea pedis, dermatomycosis * ► foteksem pga. svampsjukdom,
vanligen mellan tårna och på fotsulan

fotvalv arcus pedis * ► hålfotens välvning
fotvristben os tarsi * ► utgörs av språngbenet, hälbenet, båtbenet, tre kilformiga
ben och tärningsbenet SYN vristben SYN tarsalben

fradga * ► skummande saliv kring munnen; vanl. som följd av upprördhet eller
sjukdomsanfall

fraktur fractura * ► brott på något av benen i skelettet SYN benbrott
framfall prolapsus * ► tillståndet att organ eller del av organ tränger ut ur sitt
normala läge och ofta ut genom en kroppsöppning pga. försämrad
bäckenbottenmuskulatur (t.ex. livmoderframfall, slidframfall,
ändtarmsframfall) SYN prolaps

framsynt * ► förutseende
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framtand dens incisivus * ► en av de två främsta tänderna i varje käkhalva
frigiditet frigiditas * ► förlegad benämning på brist på könsdrift hos kvinnor,
oförmåga att bli sexuellt upphetsad; ibland även om oförmåga att nå orgasm

fri kropp corpus liberum * ► lössliten del av ett ledbrosk vilken ligger fritt i
ledhålan, vanligast i knäet

friskskriven * ► som skriftligen är friskförklarad
friskvård * ► läran om hur hälsan skall bibehållas och vilka åtgärder som skall
vidtagas för detta; samlingsbegrepp för de åtgärder som stimulerar en person
till egna aktiva hälsobefrämjande insatser

frossa * ► 1. (med.) skakningar, ryckningar, rysning, köldkänsla vid hastig
temperatur- eller feberstegring SYN frossbrytning 2. (allm.) äta glupskt och
omåttligt

frossbrytning * ► se SYN frossa
fruktos * ► enkel sockerart som ingår bl.a. i många frukter, bär och honung se
SYN fruktsocker

fruktsamhet fertilitas * ►se SYN fertilitet
fruktsocker * ►se SYN fruktos
frustration frustratio * ► tillstånd av besvikelse när ett väsentligt behov inte blir
tillfredsställt eller ett mål inte förverkligats

främlingskap * ►se SYN alienation 2
frätskada * ► korrosiv skada som kan förekomma i tänderna, t.ex. vid bulimi
full narkos * ► nedsövning till sådan medvetslöshet att patienten kan opereras
funktionshinder * ► övergående eller bestående begränsning i en persons
funktionsförmåga till följd av skada eller sjukdom SYN funktionsnedsättning

funktionsnedsättning * ►se SYN funktionshinder
furunkel furunculus * ► mindre begränsad infektion i huden med varbildning;
utgår vanl. från hårsäck el. talgkörtel

fynd * ► medicinskt intressanta omständigheter som har kommit fram vid en
undersökning

fyrhövdade lårmuskeln musculus quadriceps femoris * ► muskel på lårets
framsida som sträcker knäet och samtidigt hjälper till att böja höftleden

fysikalisk terapi * ► samlingsnamn för behandlingsmetoder med bad, värme,
ljus, elektricitet, gymnastik, massage etc.

färgblindhet achromatopsia * ► nedsatt eller obefintlig förmåga att urskilja
färger

födelsekontroll * ► avsiktlig barnbegränsning
födelsemärke naevus * ► sammanfattande benämning på hudfläckar vilkas färg
är någon nyans av brunt eller rött och som kan vara plana eller upphöjda

födsel * ► framfödande av färdigutvecklat foster; även om tiden strax efter
framfödandet

följdsjukdom * ► sjukdom som uppstår till följd av en annan sjukdom
fönstertittarsjuka claudicatio intermittens * ► återkommande hälta orsakad av
åderförkalkning i benen där smärtorna försvinner vid vila, t.ex. om man ställer
sig och tittar i ett skyltfönster

förband * ► skyddande hölje för skadad kroppsdel
förbandslåda * ► låda med nödvändig utrustning för första hjälp vid olycksfall
förblöda * ► blöda till döds
förebyggande praeventivus * ► preventiv
föreställning * ► bild som man har i huvudet av hur något är
förflyttad smärta referred pain * ►se SYN överförd smärta
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förfrysning congelatio * ► funktionsstörning eller vävnadsskada till följd av låg
temperatur; vävnadsskadan indelas i tre allvarlighetsgrader

förföljelsemani * ► form av vanföreställningssyndrom med sjuklig
misstänksamhet där patienten tror sig vara utsatt för andras illvilja

förgiftning intoxicatio * ► sjukdomstillstånd orsakat av en utifrån kommande
substans, t.ex. läkemedel, kemikalier; även i betydelsen tillstånd som beror på
anhopning av substanser bildade normalt i kroppen, t.ex. urinförgiftning,
leverförgiftning

förhud praeputium * ► hudveck på penis som helt eller delvis täcker ollonet
förhudsförträngning phimosis * ► medfödd eller förvärvad förträngning av
förhuden så att den inte kan föras över ollonet

förhårdnad * ► hård knölbildning på eller i kroppen
förkalkning calcificatio * ► inlagring av kalksalter i vävnader; ofta tecken på
vävnadsdöd

förlamning * ► upphävd eller nedsatt rörelseförmåga
förlossning partus * ► den process som innebär att den glatta muskulaturen i
livmodern vid graviditetens slut driver ut fostret SYN barnsbörd
SYN nedkomst

förlängda märgen medulla oblongata * ► den del av hjärnan som direkt övergår
i ryggmärgen och som centra som reglerar t.ex. cirkulation, andning och
sväljning

förlösa * ► hjälpa till med förlossningen
förmak atrium * ► de rum i hjärtat som tar emot blod från övre och undre
hålvenen och för det vidare till kamrarna

förmaksfladder volitatio atrialis el. atriorum * ► hjärtrytmstörning där förmaken
slår med en regelbunden hastighet av 250-350 impulser per minut; pga.
blockering i atrioventrikulärknutan fortleds endast en del förmaksimpulser,
vanligen varannan, till kamrarna Jfr hjärtfladder

förmaksflimmer fibrillatio atrialis el. atriorum * ► vanligaste och oskyldigaste
formen av hjärtflimmer med mycket snabb och oregelbunden förmaksrytm
som dock ger en samordnad hjärtverksamhet och där pumpförmågan bara
delvis nedsätts Jfr kammarflimmer

förnekande * ► psykologisk försvarsmekanism, vars syfte är att hålla någon
plågsam insikt utanför det medvetna upplevandet

förnimmelse * ► något man vagt uppfattat med sinnena
förskriva * ► skriva ut (medicin), ordinera
förslitning * ► utnötning
förstoppning obstipatio * ►se SYN obstipation Jfr trög mage
försträckning distensio * ►se SYN sträckning
förståndshandikapp retardatio mentalis * ► se SYN psykisk
utvecklingsstörning SYN mental retardation

förståndshandikappad * ► psykiskt utvecklingsstörd Jfr psykisk
utveklingsstörning

förstämningssyndrom * ► innefattar sjukdomar med förhöjd eller sänkt
sinnesstämning (ICD-10 diagnoserna F30 - F39)

försvarsmekanism * ► individens olika metoder att söka värja sig mot
föreställningar, minnen el. önskningar som är obehagliga och väcker
skuldkänslor el. ångest

förträngning * ► 1. smalt ställe i blodkärl el. annat rörformigt organ SYN stenos
2. bortträngning
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förtvining atrophia * ►se SYN atrofi
förvirringstillstånd confusio * ► längre sammanhängande period av grumlat
medvetande

förvärkar * ► de första livmoderssammandragningarna inför förlossningsarbetet
förvärkt * ► om leder, speciellt i händer och fötter, som blivit förstörda av
långvarig och svår värk

förvärvat immunbristsyndrom, aids syndroma immunodeficientiae
acquisitum * ► se SYN aids

G
galla bilis, fel * ► gröngul vätska som bildas i levercellerna och avges via
gallvägarna till tolvfingertarmen; en del lagras en tid i gallblåsan

gallblåsa vesica fellea * ► päronformad blåsa på leverns undersida i vilken galla
samlas upp

gallblåsegång ductus cysticus * ► kanalen från gallblåsan till gemensamma
gallgången

gallsten calculus felleus * ► sten (konkrement) som bildas i gallblåsan och
består av kolesterol, bilirubin och kalk

gallväg ductus biliaris * ► kanal genom vilken gallan förs från sina
bildningsställen i levern till tolvfingertarmen

ganglie ganglion * ► 1. ’nervknut’ bestående av nervceller (ganglieceller) 2.
’senknuta’, en ofarlig knöl i en senskida el. ledkapsel som består av en
bindvävssäck med geléartat innehåll

gangrän gangraena * ► se SYN brand SYN kallbrand
gasbildning * ► det att gaser bildas i magen och i tarmen
gasbinda * ► tunn, lätt, mycket gles remsa av väv som används för lindning av
skadade kroppsdelar m.m.

gasspänning flatulens * ► ökat gasinnehåll i tarmkanalen, med åtföljande
gasavgång via ändtarmsöppningen SYN väderspänning

gastrit gastritis * ► tillstånd med inflammation i magsäckens slemhinna påvisbart
vid gastroskopi eller genom mikroskopiska undersökningar av vävnadsprov
från magsäcken; tidigare benämning för det som i dag kallas dyspepsi och det
som ofta allmänspråkligt kallas magkatarr

gastroenterit gastroenteritis * ► inflammation i både magsäck och tarm
gastroskopi gastroscopia * ► typ av endoskopi där man med ett gastroskop
undersöker magsäckens inre och vid behov tar prov el. ger behandling

generikum genericum * ► läkemedel utan patent som innehåller samma aktiva
substans som ett originalläkemedel men som tillkommit efter det att
originalläkemedlets patent gått ut; kallas äv. ’generika’ i pluralform SYN
generiskt preparat

genetisk geneticus * ► som avser arvsanlag, ärftlighet el. härstamning
genitalia genitalia * ► se SYN könsorgan SYN fortplantningsorgan
geriatrik * ► läran om åldrandets sjukdomar
giftig toxicus * ► se SYN toxisk
Giftinformationscentralen * ► enhet som ansvarar för rådgivning m.m. vid
förgiftningstillbud

gikt arthritis urica * ► ämnesomsättningssjukdom med ökad anhopning av
urinsyra i kroppen; ger anfallsvis uppträdande smärtsamma ledinflammationer,
i början oftast i stortån
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gingivit gingivitis * ► inflammation i tandköttet SYN tandköttsinflammation
gipsa * ► anlägga gipsbandage; görs vid benbrott och ledskador
glaskropp corpus vitreum * ► den geléartade, glasklara kropp som fyller större
delen av ögongloben bakom regnsbågshinnan och linsen

glatt muskulatur * ► sammanfattande benämning på muskler vilka inte företer
en mikroskopiskt påvisbar tvärstrimmighet. Deras aktivitet styrs av autonoma
nervsystemet och inte av viljan

glaukom glaucoma * ► tillstånd med tilltagande synnedsättning och förhöjt tryck
inne i ögat som i vissa fall leder till smärta SYN grön starr

glukos * ► det socker som normalt förekommer i blodet med normalvärde 3,5 5,6 mmol per liter SYN druvsocker

glukosbelastningsprov * ► prov för att undersöka kroppens förmåga att
omsätta glukos, framför allt vid misstanke om diabetes
SYN sockerbelastningsprov

gluten * ► proteiner (glutenin och gliadin) som finns i mjöl. Överkänslighet mot
gluten ger celiaki

gnejs crusta lactea * se SYN mjölkskorv
gnet * ► huvudlusens ägg
gnissla tänder * ► avge ett ljud genom att gnida ihop överkäkens och
underkäkens tänder; även bildligt om svårigheter vid samarbete

godartad benignus * ► se SYN benign
gom palatum * ► munhåletak, vilket består av en främre bendel, hårda gommen
el. gombenet, och en bakre muskeldel, mjuka gommen el. gomseglet

gomben os palatinum * ► bendel i främre munhåletaket SYN hård gom
gombåge arcus palatinus * ► en av de två par bågformade slemhinneveck på
gränsen mellan munhåla och svalg

gommandel tonsilla palatina * ► mandelliknande lymfatiskt organ som ligger på
övergången mellan munhåla och svalg mellan främre och bakre gombågen på
vardera sidorna SYN gomtonsill SYN halsmandel

gomsegel velum palatinum * ► muskeldel i bakre munhåletaket SYN mjuk gom
gomspalt palatoschisis * ► missbildning i form av kluven gom
gomspene uvula * ► slemhinneklädd tapp som hänger ned från gombågarna mitt
i svalget SYN tungspene

gomtonsill tonsilla palatina * ► se SYN gommandel SYN halsmandel
gonad gonas * ► äggstock eller testikel SYN könskörtel
gonioskopi * ► undersökning av ögats kammarvinkel med ett s.k. gonioskop
(hornhinnemikroskop)

gonorré gonorrhoea * ► sexuellt överförbar sjukdom orsakad av gonokocker
grav gravis * ► som har eller kan få allvarliga följder; allvarlig SYN svår(artad)
graviditet graviditas * ► den process som börjar med befruktningen och avslutas
med födelsen SYN havandeskap

graviditetskramp eclampsia gravidarum * ► se SYN eklampsi 2
graviditetstoxikos prae-eclampsia * tidigare benämning för preeklampsi
grovmotorik * ► rörelser i samband med gång, tungt arbete etc.
grumlig * ► fördunklad eller ogenomskinlig på grund av (riklig) förekomst av små
partiklar. Används ofta om vätska, t.ex. urin

grundfalang phalanx proximalis * ► det proximala fingerbenet
gruppterapi * ► psykoterapi i grupp om 6 - 8 personer
grå starr catar(rh)acta * ► se SYN katarakt
grön starr glaucoma * ► äldre benämning på glaukom
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gula febern febris flava * ► tropisk virussjukdom som vanligen överförs av
myggor och ger hög feber, kräkningar, njurpåverkan och gulsot

gula fläcken macula lutea * ► se SYN makula 2
gulsot icterus * ► tillstånd med gulfärgning av hud och ögonvitor pga. ökad
mängd bilirubin (rött gallfärgämne) vid gall-leversjukdom

gurgla * ► låta vätska bubbla i svalget genom att blåsa luft emot och därigenom
skölja mun och svalg

gynekolog * ► läkare med specialistkompetens på kvinnosjukdomar
gåshud cutis anserina * ► knottrighet i huden som beror på att hårmusklerna drar
ihop sig, t.ex. vid kyla el. skräck

H
habilitering * ► den process eller de åtgärder som syftar till att ge handikappad
bästa möjliga förutsättning att närma sig ett normalt liv; jfr rehabilitering, som
syftar till att återställa dessa förutsättningar

hakben os hamatum * ► ett av handrotens åtta ben
hallucination hallucinatio * ► upplevelse av sinnesintryck (varseblivning,
perception) utan motsvarande sinnesretning; hallucinationer kan förekomma
för alla sinnen: syn, hörsel, lukt, smak och känsel SYN sinnesvilla

hallucinogen * ► läkemedel el. narkotika som framkallar hallucinationer, t.ex.
LSD el. meskalin

halsbränna pyrosis * ► brännande känsla bakom bröstbenet som vanl. beror på
att surt maginnehåll läcker genom övre magmunnen ’baklänges’ ut i
matstrupen Jfr sura uppstötningar

halsböld abscessus (peri)tonsillaris * ► infektion med varbildning i el. omkring
en gomtonsill

halsfluss angina tonsillaris, tonsillitis * ► se SYN tonsillit
halskota vertebra cervicalis * ► endera av sju kotor omedelbart nedanför skallen
halsmandel tonsilla palatina * ► se SYN gommandel SYN gomtonsill
halspulsåder arteria carotis * ► blodkärl som försörjer halsen och huvudet med
syrerikt blod

halsrygg(rad) columna vertebralis cervicalis * ► del av ryggraden som utgörs av
de sju halskotorna

halt * ► 1. (subst.) relativ mängd av något som ingår i en blandning; 2. (adj.) som
haltar

halta * ► gå ojämnt på grund av att kroppstyngden faller mera på det ena benet
än på det andra

hammare malleus * ► ett av tre hörselben i mellanörat
hammartå digitus malleus * ► krökning av småtårna så att ovansidan av deras
främre falanger pekar framåt och utsätts för skotryck med hudförhårdnader,
liktornar, som följd

handflata palma manus, vola manus * ► innersidan av handen dvs. den sida
fingrarna böjs mot

handikapp * ► begränsning som ett funktionshinder innebär för en person i
relation till omgivningen; handikapp är således ingen egenskap hos personen
utan konsekvenserna av funktionshindren i relation till omgivningens
utformning och krav; i en viss situation kan ett funktionshinder innebära ett
handikapp medan det i en annan situation inte innebär det
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handikappad * ► 1. hindrad eller lidande av handikapp 2. person med
funktionshinder

handled carpus * ► se SYN handlov
handlingsförlamning * ► det att sakna förmåga att handla
handlov carpus * ► den del av handen som är närmast underarmen
SYN handled

handrygg dorsum manus * ► yttersidan av mellanhanden där knogarna sitter
havandeskap graviditas * ► se SYN graviditet
havandeskapsförgiftning prae-eclampsia * ► se SYN preeklampsi
SYN graviditetstoxikos

hematemes haematemesis * ►uppkräkning av blodblandade matrester eller
endast levrat blod pga. t.ex. blödande magsår SYN blodkräkning

hematologi * ► läran om blodet och dess sjukdomar
hemofili haemophilia * ► försämrad eller upphävd koagulationsförmåga hos
blodet, oftast medfödd SYN blödarsjuka

hemoglobin, Hb haemoglobinum * ► ämne i blodet som tjänar som
syrgasupptagare, -transportör och -avlämnare från lungorna till kroppens olika
vävnader; halt av Hb kan mätas laboratoriemässigt

hemorrojd haemorrhoides * ► utvidgad ven i eller kring ändtarmsmynningen som
kan ge klåda, smärta och blödningar

hemostatikum haemostaticum * ► blodstillande medel
hepatit hepatitis * ► inflammation i levern vanl. orsakad av virus; flera olika typer
finns SYN leverinflammation

hereditär hereditarius * ► anger att en speciell egenskap är beroende av
arvsmassan och därigenom kan överföras från en generation till en annan SYN
ärftlig

herpes herpes * ► virussjukdom som orsakar små vätskefyllda hud- eller
slemhinneutslag

heshet * ► strävhet i rösten vid katarr e.d.
heterosexuell heterosexualis * ► som har sexuell dragning till personer av det
motsatta könet

hetsätning bulimia * ► en typ av ätstörning
hicka singultus * ► ofrivillig krampliknande sammandragning i
mellangärdesmuskulaturen som kommer och går spontant

hinna membrana * ► mycket tunt skikt av något (elastiskt) material; ofta med
funktion av överdrag e.d. Jfr membran

histamin histaminum * ► kroppseget ämne (signalsubstans) som har kraftigt
stimulerande effekt på glatt muskulatur i bl.a. blodkärl och luftrör samt på de
saltsyraproducerande cellerna i magsäcken; histamin frigörs vid allergiska
reaktioner

histologi * ► vävnadslära; läran om kroppens vävnader, såväl makro- som
mikroskopiskt

hivsmittad * ► person smittad med humant immunbristvirus, HIV
hjulbenthet genu varum * ► ökat avstånd mellan knäna pga. deformitet i lårben,
underben eller knäled

hjälpmedelscentral för handikappade * ► av landsting inrättad organisation
som förser handikappade med tekniska hjälpmedel, förtecknade i en speciell
lista
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hjärnatrofi atrophia cerebri * ► minskning av hjärnans volym och vikt;
förekommer t.ex. vid vissa hjärnsjukdomar, förgiftningar och efter långvarigt
alkoholmissbruk SYN hjärnförtvining

hjärnbalk corpus callosum * ► den del av hjärnan som förenar de båda
storhjärnshemisfärerna

hjärnbark cortex cerebri * ► det veckade ytskiktet på de båda
storhjärnshemisfärerna; består praktiskt taget bara av nervceller

hjärnbihang * ► gemensam beteckning för övre och undre hjärnbihanget, dvs.
tallkottkörteln och hypofysen

hjärnblödning haemorrhagia cerebri * ► blodkärlsbristning i hjärnan, ibland med
förlamning som följd

hjärndöd * ► upphörd funktion hos hjärncellerna, vilket kan påvisas med EEG
hjärnförtvining atrophia cerebri * ► se SYN hjärnatrofi
hjärnhinna meninx * ► en av tre hinnor kring hjärnan och ryggmärgen
hjärnhinneinflammation meningitis * ► se SYN meningit
hjärninfarkt infarctus cerebri * ► upphävd blodförsörjning i del av hjärnan pga.
att blodkärl täppts till

hjärninflammation encephalitis * ► se SYN encefalit
hjärnnerv nervus encephalicus * ► de tolv par nerver som leder sensoriska och
motoriska impulser mellan hjärnan och vävnader belägna i huvudet, halsen,
bröstet

hjärnskakning commotio el. concussio cerebri * ► tillstånd med kortvarig
medvetslöshet i direkt anslutning till våld mot huvudet, t.ex. slag eller fall, utan
några uppenbara kliniska tecken på hjärnskada

hjärnskål neurocranium * ► del av kraniet som omger hjärnan
hjärnstam truncus encephali * ► del av centrala nervsystemet där viktiga centra
för sömn, vakenhet, andning, cirkulation m.m. finns; hjärnstammen består av
mellanhjärnan, mitthjärnan, hjärnbryggan och förlängda märgen

hjärnvindling gyrus * ► veckbildning på storhjärnhemisfärernas yta
hjärtarytmi arrhythmia cordis * ► oregelbundenhet i hjärtats slag, vanl. efter det
att retledningssystemet skadats

hjärtattack * ► plötslig rubbning i hjärtverksamheten med åtföljande smärtor och
ofta allvarliga komplikationer

hjärtbas basis cordis * ► hjärtats övre, breda, bakåtriktade del
hjärtfladder volitatio cordis * ► hjärtarytmi med snabba, regelbundna
sammandragningar i hjärtmuskulaturen beroende på störd impulsbildning SYN
fladder; hjärtfladder indelas i förmaksfladder och kammarfladder, det senare
är mycket sällsynt

hjärtflimmer fibrillatio cordis * ► snabba, oregelbundna sammandragningar i
hjärtmuskulaturen orsakade av förändrad impulsbildning i hjärtat SYN flimmer;
två former av hjärtflimmer finns: förmaksflimmer och kammarflimmer

hjärtförstoring 1. dilatatio cordis 2. hypertrophia cordis * ► förstoring av hjärtat
genom 1. utvidgning av hjärtats hålrum (hjärtdilatation), 2. ökad
hjärtmuskelmassa (hjärthypertrofi) eller en kombination därav

hjärtinfarkt infarctus cordis * ► akut sjukdomstillstånd vanl. orsakat av
blodpropp i hjärtats kranskärl med efterföljande vävnadsundergång (celldöd)
hos en del av hjärtmuskulaturen, beroende på otillräcklig syre- och
näringstillförsel

hjärtinkompensation incompensatio cordis * ► se SYN hjärtinsufficiens
SYN hjärtsvikt
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hjärtinsufficiens insufficientia cordis * ► sjukdomstillstånd som beror på att
hjärtats förmåga att pumpa blod är nedsatt SYN hjärtsvikt,
SYN hjärtinkompensation

hjärtkatet(e)risering * ► undersökning av hjärtats funktion med hjälp av en
smal, böjlig plastslang, kateter

hjärtklaff valva * ► anatomisk struktur i hjärtat som fungerar som ventil i
öppningarna mellan förmaken och kamrarna samt mellan vänster kammare och
aorta och mellan höger kammare och lungartären

hjärtklappning palpitatio cordis * ► se SYN palpitation
hjärt-lungräddning, HLR * ► återupplivning, åtgärder som behöver vidtas vid
plötsligt hjärtstillestånd för att återställa andning och blodcirkulation

hjärtmuskel myocardium * ► hjärtats mellersta och samtidigt tjockaste väggskikt
hjärtmuskelinflammation myocarditis * ► inflammation i hjärtats
muskelvävnad, oftast orsakad av virus SYN myokardit

hjärtsjuk * ► person med fel i hjärtat
hjärtskiljevägg septum cordis * ► den tunna vägg mellan hjärtats högra och
vänstra förmak

hjärtslag * ► 1. hjärtmuskelns rytmiska sammandragningar 2. hjärtförlamning
hjärtspets apex cordis * ► nedersta spetsiga delen av hjärtat
hjärtstillestånd asystolia * ► tillstånd då all utifrån påvisbar hjärtverksamhet
upphör och hjärtats pumpfunktion faller bort; symtomen är medvetslöshet,
bortfall av puls; tillståndet måste hävas inom några minuter

hjärtstimulator * ► se SYN pacemaker 2
hjärtsvikt incompensatio el. insufficientia cordis * ► se SYN hjärtinsufficiens
SYN hjärtinkompensation

hjärtsäck pericardium * ► säckformig, dubbelväggig hinna som omsluter hjärtat
hjässa vertex * ► kraniets översta del
hjässben os parietale * ► skålformigt ben på vardera sidan av skallen;
hjässbenen och en del av pannbenet bildar hjärnskålens tak

hjässlob lobus parietalis * ► den övre bakre delen av vardera
storhjärnshemisfärerna

homosexuell homosexualis * ► som har sexuell dragning till personer av det
egna könet

hormonrubbning * ► störning i hormonutsöndringen
hornhinna cornea * ►främre, genomskinliga delen av ögonglobens yttersta skikt
hornhinneinflammation ceratitis * ► se SYN keratit
hornlager stratum corneum * ► överhudens ytterskikt
hornämne ceratinum * ► se SYN keratin
hospis * ► vårdenhet för palliativ sjukvård för svårt sjuka i livets slutskede
hospitalisering hospitalisatio * ► 1. intagning el. inläggning på sjukhus 2.
förändring av beteende och personlighet som förekommer bland dem som varit
inlagda på vårdinstitution under lång tid

hostdämpande medel antitussivum * ► läkemedel som dämpar hostreflexen
hudutslag * ► allmänspråklig benämning för eksem
hugg i bröstet * ► plötslig stark smärta i bröstet, vanligen fysisk, men även
själslig

huggsår vulnus caesum * ► sår som tillfogats via skarpt föremål el. av tand
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humant immunbristvirus, hiv Human Immunodeficiency Virus * ► typ av
lentivirus i familjen retrovirus, som vid långvarig infektion kan orsaka aids;
överförs sexuellt el. genom blodsmitta; viruset ger tilltagande försvagning av
immunförsvaret

hungersmärta * ► smärtor i magtrakten som uppträder när man inte ätit på
relativt länge, t.ex. på natten, och som försvinner när man äter något

husapotek * ► förråd av enklare sjukvårdsartiklar för ett hems behov
husläkare * ► läkare som har patienter listade hos sig vilka i första hand vänder
sig till denne med alla sina besvär

huvudlus pediculus capitis * ► insekt som parasiterar i hårbotten och ger klåda
och eksem

huvudvärk cephalalgia * ► värk el. smärtor i hela huvudet el. i panna, hjässa,
tinningar och/eller nacke; vanligt symtom vid en rad sjukdomar

hydrocefalus hydrocephalus * ► ökad mängd vätska i hjärnans hålrum el. på
hjärnans utsida SYN vattenskalle

hygien * ► hälsovård och hälsovårdslära; renlighet, sundhet i livsföringen
hyperaktivitet * ► överaktivitet
hypertoni hypertonia * ► förhöjt tryck i artärerna i stora kretsloppet
SYN högt blodtryck

hyperventilation hyperventilatio * ► kraftigt ökad andning
hypofys hypophysis * ► körtel, belägen i anslutning till hjärnan, som styr
produktionen av viktiga hormoner, bl.a. köns- och tillväxthormoner
SYN undre hjärnbihanget

hypokondri hypochondria * ► överdrivet uppmärksammande av kroppsliga
symtom som uppfattas som onormala, äv. kallat ’inbillningssjuka’

hypokondriker hypochondriacus * ► person som lider av hypokondri
hypotalamus hypothalamus * ► understa delen av mellanhjärnan som reglerar
t.ex. törst, hunger, kroppstemperatur, sexualfunktion m.m.

hypotoni hypotonia * ► för lågt tryck i artärerna i stora kretsloppet
SYN lågt blodtryck

hysteri hysteria * ► psykiskt sjukdomstillstånd med häftiga känsloreaktioner och
ibland förlamning, minnesförlust, dövhet m.m.

hysterokolposkopi hysterocolposcopia * ► metod att granska livmodern och
slidan inifrån med hjälp av ett rörformigt instrument, ett hysterokolposkop

hysterosalpingografi, HSG hysterosalpingographia * ► kontraströntgen av
livmoderns och äggledarnas håligheter

håglöshet * ► likgiltighet, det att sakna lust och vilja att företa sig något
hålfotsinlägg * ► stöd som läggs på platsen för hålfoten i sko vid plattfot eller
försvagat fotvalv

hålla andan * ► det att hålla inandningsluften kvar i lungorna utan att andas in
eller ut under en tid

hållning * ► sätt att hålla kroppen
hållningsfel * ► felaktig kroppshållning
hållsmärta phrenalgia * ► smärta i mjälttrakten i samband med ansträngning;
anses bero på muskelkramp SYN mjälthugg

hålven vena cava * ► endera av de två största venerna i kroppen som leder det
venösa blodet tillbaka till hjärtats högra förmak

håravfall * ► bortfall av håret på hjässan, vilket kan förorsakas av sjukdom eller
hos män vara en normal åldersförändring

hård gom os palatinum * ► se SYN gomben
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hårrörskärl vas capillare * ► den minsta och mest tunnväggiga formen av
blodkärl SYN kapillär

hårsäck folliculus pili * ► den flaskformiga insänkning i huden ur vilken ett
hårstrå växer upp

häftplåster * ► se SYN plåster
hälben os calcaneum * ► det största benet i vristen
hälsena tendo calcaneus, tendo Achillis * ► se SYN akillessena
hälsokontroll * ► läkarundersökning, ofta med jämna mellanrum och i
förebyggande syfte

hälsokost * ► i regel vegetariska livsmedel som anses särskilt nyttiga genom att
de t.ex. framställs med småskaliga metoder, utan besprutning o.d.

hälsporre calkar calkanei * ► se SYN kalkaneussporre
hälta * ► haltande, ojämn gång
hämning * ► oförmåga att ge uttryck åt impulser, känslor, tankar
hängfot * ► se SYN droppfot
höftben os coxae, os pelvicum * ► ben i bäckenet
höftled articulatio coxae * ► led mellan lårben och höftben
högt blodtryck hypertonia * ► se SYN hypertoni
höjdskräck acrophobia * ► se SYN akrofobi
hörapparat * ► apparat för förstärkande av ljud som därigenom uppfattas av
hörselskadade

hörcentral * ► mottagning vid större sjukhus för personer som hör illa; på
centralen kan man få undersökning, behandling och hörapparater

hörntand dens caninus * ► tredje tanden framifrån i varje käkhalva
hörsel * ► förmåga att uppfatta ljud; spec. om denna förmåga som ett av de fem
sinnena

hörselben ossiculum auditoria * ► de små mot varandra ledande ben i
mellanörat som förmedlar trumhinnans vibrationer till innerörat; benen kallas
’hammaren’, ’städet’ och ’stigbygeln’

hörselgång meatus acusticus, porus acusticus * ► 1. det rör som går från
öronmusslan snett framåt-neråt till trumhinnan; kallas ’yttre hörselgången’
2. benkanal i tinningbenet; kallas ’inre hörselgången’

hörselnerv nervus cochlearis, nervus acusticus * ► del av åttonde hjärnnerven
som leder impulser från hörselns sinnesceller i hinnsnäckan till hjärnstammen

hörselprov * ► vanligen detsamma som audiometri
hörselskada * ► medfödd eller förvärvad förändring i hörselorganen med nedsatt
eller bortfallen hörsel

hörselslinga * ► hjälpmedel för hörselskadade som använder hörapparat;
används t.ex. i samlingslokaler

hörselvårdsassistent * ► specialutbildad medicinsk-teknisk assistent, som
arbetar på hörselvårdsavdelning, på hörcentral eller inom företagshälsovården;
gör hörselmätningar, provar ut hörapparater m.m.

hösnuva rhinitis allergica, rhinitis anaphylactica * ► allergiskt tillstånd med
överkänslighet för allergiframkallande ämnen som t.ex. frömjöl; symtomen är
rinnande snuva, irritation i ögon och luftvägar
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I
identifikationsobjekt * ► den person med vilken en individ identifierar sig och
som kommer att framstå som en modell som individen söker efterlikna

ihållande * ► något som fortgår länge och oavbrutet
iktyos ichthyosis * ► ärftlig hudsjukdom kännetecknad av ökad benägenhet för
förhorning av överhuden med kraftig fjällbildning och mycket torr hud
SYN fiskfjällsjuka

ileum ileum * ► den nedre delen av tunntarmen, som mynnar in i tjocktarmens
första del, blindtarmen SYN krumtarmen

ileus ileus * ► ett tillstånd då tarminnehållets passage blockerats SYN tarmstopp
illamående * ► 1. kroppsligt tillstånd med tendenser till kräkning 2. som känner
tendenser till kräkning

illegal abort * ► framkallad abort som inte utförts i enlighet med svensk
abortlagstiftning (Abortlagen (1974:595) 9 §)

immun immunis * ► föga eller inte alls mottaglig för infektion e.d.
immunförsvar * ► de faktorer i infektionsförsvaret som bygger på
immunologiska mekanismer

immunisering * ► det att åstadkomma oemottaglighet för smitta etc.
impetigo impetigo * ► infektionssjukdom i huden, särskilt i ansiktet, med blåsor
som övergår till i smutsgula skorpor SYN svinkoppor

implantat * ► något som opererats in i kroppen i diagnostiskt, terapeutiskt eller
experimentellt syfte, t.ex. protes, vävnad eller apparat

impotens impotentia * ► oförmåga till samlag hos män pga. utebliven erektion
impressionsfraktur * ► intryckta skelettdelar (benfragment) vid benbrott, t.ex.
intryckning av skalle eller bröstkorg

impulsiv * ► spontan, oberäknelig
infantil infantilis * ► barnslig, omogen
infarkt infarctus * ► tillstånd när blodflödet till ett organ eller en organdel upphört
pga. förträngning el. tilltäppning av en artär; i dagligt tal avser man med infarkt
vanl. hjärtinfarkt

infektion infectio * ► överföring av smittämnen (bakterier, virus, svampar,
parasiter etc.) in till kroppen; kan ske via luften, via direktkontakt el. indirekt
kontakt, via födoämnen och dricksvatten och via medicinska procedurer;
infektion kan äv. avse infektionssjukdom (vanl. lindring) Jfr inflammation

inflammation inflammatio * ► allmän försvarsreaktion i en vävnad el. organ som
utsatts för skadlig påverkan av t.ex. trauma, värme el. köld i form av de
karakteristiska symtomen rodnad, värmeökning, svullnad och ömhet (smärta)
Jfr infektion

influensa influenza * ► smittsam infektionssjukdom som orsakas av virus med
symtom som t.ex. frossa, feber, muskelvärk, kraftlöshet

ingrepp * ► 1. medicinsk åtgärd 2. kraftfull åtgärd som leder till märkbar
förändring

inhalera * ► inandas
injektion * ► insprutning av läkemedel i flytande form
inkilad fraktur fractura impacta * ►typ av benbrott där en vass bit av
skelettbenets ytterskikt tränger in i det mjukare spongiösa benet och kilas fast
så att brottet tillfälligt blir stabilt

inkoherens incohaerentia * ► brist på sammanhang i tänkande, tal etc.
inkontinens incontinentia * ► oförmåga att hålla urin eller avföring
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inkubationstid * ► den tid som går från ett smittämnes inträngande i kroppen till
tidpunkten för de första sjukdomssymtomen

inneröra auris interna * ► del av örat som innehåller sinnesorganen för hörsel
och balans; innerörat är helt omgivet av benvävnad och är beläget omedelbart
innanför trumhålan

inoperabel inoperabilis * ► som inte kan avlägsnas med operation; äv. om en
patinet som är omöjlig att bota genom operation, för sjuk för att kunna
opereras

inpräglingsförmåga * ► förmågan att i minnet fästa nya intryck och idéer
inresekretorisk endocrinus * ► se SYN endokrin
inresekretorisk körtel glandula endocrina * ► körtel vilkas produkter
(hormoner) avges direkt i blodet och därigenom når sitt målorgan

insemination inseminatio * ► metod att på annat sätt än genom samlag eller
parning införa spermier i slidan eller livmodern för att åstadkomma befruktning

inspektion inspectio * ► yttre granskning med ögonen
instabil instabilis * ► ostadig, osäker, föränderlig
insufficiens insufficientia * ► nedsatt funktionsduglighet hos organ e.d.
insulin insulinum * ► hormon som bildas i bukspottkörteln och som har central
roll för omsättningen av framför allt kolhydrater (’socker’) och fett i kroppen

insulinchock * ► svåra förgiftningssymtom vid överdosering av insulin och därav
orsakad hypoglykemi

insulinkänning * ► symtom som kan uppträda hos en diabetiker som behandlas
med insulin om han antingen får för mycket insulin eller för litet mat

intelligens intellectus * ► förmåga till tänkande och analys
intelligenskvot, IQ * ► mått på grad av tanke- och analysförmåga
intensivvård * ► med alla medel förstärkt vård av patienter som befinner sig i en
krissituation, antingen efter en operation eller är svårt sjuka

interaktion * ►1. socialt växelspel mellan personer 2. läkemedels inverkan på
varandra så att de samordnar och/eller motverkar varandra

interdentalborste * ► speciell tandborste för rengöring mellan tänderna
SYN mellanrumsborste

internalisera * ► ta in i sig; ta till sig
internist * ► läkare som är specialiserad på internmedicin
internmedicin medicina interna * ► gren av medicinska vetenskapen som ägnas
åt sjukdomar i inre organ och deras medicinska behandling

interstitiell vätska * ► vätska som finns i utrymmena (spalterna) mellan
cellerna SYN vävnadsvätska

intolerans intolerantia * ► minskad motståndskraft mot något
intrakutan intracutaneus * ► in(ne) i huden
intramuskulär intramuscularis * ► in(ne) i en muskel
intravaskulär intravascularis * ► in(ne) i ett blodkärl, i kärlbanan
intravenös intravenosus * ► in(ne) i en ven
introvert introversus * ► som är inåtvänd el. inåtriktad, som har en inbunden
läggning

intubation * ► införande av ett rör, en tub eller en kanyl i en kroppskanal,
vanligen i luftstrupen för att få fri luftväg t.ex. i samband med narkos eller vid
medvetslöshet SYN intubering; motsats extubation och extubering

intubering * ► se SYN intubation
invalid invalidus * ► person vars fysiska el. psykiska prestationsförmåga blivit
varaktigt nedsatt genom sjukdom el. skada
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invaliditet invaliditas * ► varaktig nedsättning av den fysiska och psykiska
prestationsförmågan uppkommen genom sjukdom el. skada

invaliditetsgrad * ► grad av invaliditet som ligger till grund för bedömningen av
skälig skadeersättning; anges i procent av full arbetsförmåga

invaliditetsprövning * ► det att uppskatta och fastställa graden av invaliditet
in vitro-fertilisering, IVF * ► behandlingsmetod vid barnlöshet som innebär att
befruktningen sker utanför kroppen, genom att äggceller och spermier bringas i
kontakt ’i provrör’ varpå det befruktade ägget placeras i livmodern
SYN provrörsbefruktning

invärtes: för invärtes bruk * ► som är avsett att införas i organismen, t.ex.
tabletter, stolpiller, näsdroppar

inåtvändhet * ► det att vara introvert
inälvsmask * ► mask som lever i inre organ, vanl. i tarmkanalen, t.ex.
bandmask, spolmask, springmask

inälvssmärta dolor visceralis * ► diffus och svårlokaliserad smärta som utlöses
av smärtreceptorer i inre organ

iris iris * ► anatomisk struktur i ögat som omger pupillen och vars färg är
beroende av mängden pigment; stor pigmentmängd ger bruna ögon, liten
pigmentmängd blå ögon SYN regnbågshinnan

irrationell * ► svår att förutse el. förklara logiskt
irreversibel irreversibilis * ► som inte kan vändas, bara gå i en riktning;
bestående

irritation * ► 1. olustig, lätt uppretad sinnesstämning 2. om lättare skadesymtom
ischias ischias * ► smärta i ischiasnervens utbredningsområde

J
jaginskränkning * ► försvarsmekanism där man delvis medvetet drar sig undan
från olust- el. ångestprovocerande aktiviteter och situationer

jagsvaghet * ► oförmåga att styra drifter och att hålla tillbaka bortträngda
konflikter

jejunum intestinum jejunum * ► övre delen av tunntarmen SYN tomtarm
jod * ► grundämne som bl.a. ingår i sköldkörtelhormonerna T3 och T4
jour * ► tjänstgöring eller mottagning utanför vanlig tjänstetid, t.ex. inom
sjukvården

jourhavande läkare * ► läkare som finns i tjänst dygnet runt dels på sjukhus,
dels på vårdcentraler

journal * ► handling som innehåller medicinska uppgifter m.m. om en patient
jämviktsorgan labyrinthus vestibularis * ► organ belägna i innerörat som
reglerar kroppsställningen och balansen SYN balansorgan

järnbristanemi * ► blodbrist med låg halt av järn i serum
jätteväxt gigantismus * ► onormal stor tillväxt till följd av överproduktion av
tillväxthormon från hypofysens framlob under barn- och ungdomsåren, dvs.
innan skelettets tillväxtzoner har slutits

K
kalk calx * ► benämning på vissa kalciumsalter; viktiga beståndsdelar främst i
skelettet

kalkaneussporre calcar calcanei * ► förbening av senfästen på hälbenet; kan
ge smärta och svullnad SYN hälsporre
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kallbrand gangraena * ► se SYN brand SYN gangrän
kammare 1. ventriculus 2. camera oculi * ► benämning på vissa hålrum i
kroppsorgan, t.ex. 1. hjärtats högra och vänstra kammare och 2. ögats främre
och bakre kammare

kammarflimmer fibrillatio ventricularis * ► tillstånd med mycket snabba,
oregelbundna och osamordnade muskelsammandragningar i hjärtkamrarna
som sätter ut hjärtats pumpförmåga helt; utan behandling leder kammarflimmer
till döden inom några minuter Jfr förmaksflimmer

kannbrosk cartilago aryt(a)enoidea * ► ett parigt, kannformat brosk i
struphuvudet

kanyl * ► rör genom vilket vätska införs i eller avleds från kroppen
kapillär vas capillare * ► se SYN hårrörskärl
kappmuskel musculus trapezius * ► trapetsformad muskel som sträcker sig från
skallens nackben ned till 12:e bröstkotan samt på vardera sidan ut till
skulderregionen (axlarna) SYN trapetsmuskel

kapsel * ► 1. läkemedelsform 2. anatomisk term med betydelse hölje, liten hylsa
karaktärsneuros * ► term som åsyftar permanenta personlighetsdrag av
neurotisk art

karantän * ► avspärrning eller isolering under bestämd period av en misstänkt
smittbärare, för observation och för att hindra spridning av smitta

karbunkel carbunculus * ► större, begränsad infektion i huden med varbildning
karcinogen carcinogenes, carcinogenicus * ► som kan ge upphov till cancer
SYN cancerframkallande SYN cancerogen

karcinom carcinoma * ► sammanfattande benämning på alla former av cancer
som utgått från epitelceller

kardia cardia * ► se SYN övre magmun
kardiotokogram, CTG * ► kontinuerlig grafisk registrering av
livmodersammandragningar och fosterljud med hjälp av en kardiotokograf

karies caries * ► tandröta, hål i tänderna
kasta vatten * ► urinera
kastrationsångest * ► stark rädsla framför allt hos småpojkar för att få
könsorganen stympade, t.ex. förlora sin penis

kastrering castratio * ► avlägsnande av könskörtlarna hos man eller kvinna
kataplexi cataplexia * ► plötsligt insättande, kortvarig minskning av muskeltonus,
utlöst av emotionella reaktioner såsom förvåning, rädsla eller glädje så att den
drabbade sjunker ihop, knäna viker sig, tappar hakan etc.

katarakt catar(rh)acta * ► tilltagande grumling av linsen i ögat, oftast pga.
förändringar som följer med åldern SYN grå starr

katarr catarrhus * ► lätt form av slemhinneinflammation; numera vardaglig,
allmän form av beteckning på sjukdom, t.ex. magkatarr, luftrörskatarr

katatoni catatonia * ► orörlighet med stel och orörlig muskulatur el. stundtals
motsatsen till detta i form av stark motorisk oro; förekommer vid vissa svåra
psykiska sjukdomar, bl.a. schizofreni

kateter * ► sond, rörformat instrument som kan införas i eller genom kanal- eller
rörformade kroppsdelar för avtappning av vätska eller införande av läkemedel

katet(e)risering * ► införing av en kateter i eller genom kanal- eller rörformade
organ

kavern caverna * ► håla, hålighet i ett organ, vanligen sådan som uppkommit
genom nedbrytning av vävnad (varig smältning) t.ex. i lungorna vid tuberkulos
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kejsarsnitt sectio caesarea * ► förlossningsmetod där man gör en operation via
buken direkt in i livmodern och tar ut barnet den vägen Jfr snitt 2

keratin ceratinum * ► motståndskraftigt proteinämne som ingår i naglar, hud och
hår SYN hornämne

keratit ceratitis * ►inflammation i ögats hornhinna med smärta, tårflöde och
stark ljuskänslighet SYN hornhinneinflammation

kikhosta pertussis * ► smittsam bakterieorsakad infektionssjukdom i
andningsorganen (främst hos barn) med krampaktiga hostanfall avslutade med
pipig inandning (kikning)

kilbenet os sphenoidale * ► ett av benen i skallbasen
kilbenshåla sinus sphenoidalis * ► en av näsans bihålor
kiropraktor * ► person som utövar kiropraktik
kirurgi chirurgia * ► del av medicinska vetenskapen som med hjälp av manuella
ingrepp (utan eller oftast med instrument) diagnostiserar och/eller behandlar
sjukliga tillstånd och skador

klaff valva; valvula * ► anatomisk veckstruktur som fungerar som en
backflödeshindrande ventil för blod el. annan kroppsvätska

klaustrofobi claustrophobia * ► se SYN cellskräck
klen * ► som är tunn och ej håller för påfrestning
klimakterium climacterium * ►tidsperiod under ca 8-10 år i en kvinnas liv då
äggstockarna slutar producera könshormoner och menstruationer upphör, vanl.
från ca 45 års ålder; tillfälligt kan blodvallningar och svettningar förekomma
SYN övergångsålder

klinisk * ► 1. som avser eller hör till en klinik och vården där, t.ex. klinisk
undervisning 2. som avser eller hör till iakttagelser av sjukdomars symtom och
förlopp, t.ex. klinisk blick

klumpfot pes el. talipes equinovarus * ► allmän beteckning för (medfödd)
felställning i foten

klumphand luxatio manus congenita, manus vara * ► missbildning av handleden
och felställning av handen

kluven * ► vacklande, som tvekar mellan två olika alternativ
klåda pruritus * ► besvärande hudförnimmelse som leder till försök att genom
rivning befria huden från den utlösande faktorn, t.ex. nässlor eller parasiter

klämskada * ► skada som vävnader fått genom att kroppsdelen blivit klämd
knipsmärta * ► kortvarig och häftig smärta
knoge * ► upphöjning som bildas av fingerled då handen knyts
knuta ganglion * ► 1. förtjockning, knöl 2. oftast sjuklig förändring av knölig natur
knäled articulatio genus * ► ledförbindelse mellan lårben och skenben
knäskål patella * ► ben som skyddar knäleden framifrån
knäveck * ► böjveck på knäets baksida
knöl nodulus * ► liten normal eller sjuklig utbuktning eller ojämnhet
knölros erythema nodosum * ► hudsjukdom med djupa, ömma, blåröda, knutor,
stora som mynt, på underbenens och underarmarnas framsidor

koagulera * ► den process varigenom flytande blod övergår i (halv)fast form och
blir ett koagel

kobenthet genu valgum * ► ökat avstånd mellan fötterna medan avståndet
mellan knäna är normalt

kognitiv funktion * ► funktion som avser intellektuella processer, såsom
tänkande, varseblivning, minne m.m.
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KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom bronchoobstructio chronica *
► kronisk luftrörsinflammation som ger hosta, andningssvårigheter och nedsatt

lungfunktion; ofta orsakat av långvarig tobaksrökning

kolangiografi cholangiographia * ► röntgenundersökning vid vilken
kontrastmedlet sprutas direkt in i gallvägarna för att göra dessa synliga

koldioxid carbon dioxide * ► gasformig kemisk förening som är en slutprodukt
vid kroppens förbränning

koledokoskopi choledochoscopia * ► undersökning av det inre av gemensamma
gallgången, koledokus, med hjälp av ett instrument som förs ner genom
matstrupe, matsäck och tolvfingertarm

kolera cholera * ► mycket smittsam tarmsjukdom orsakad av ’kommabacillen’
som ger feber, våldsam diarré, kräkningar och dehydrering

kolesterol cholesterol * ► fettämne som finns i blod och vävnader
kolhydrat carbohydrate * ► stor grupp sockerarter som spelar stor roll som
energikälla i kosten

kolik colica * ► smärtsam knipartad buksmärta, vanligen pga hinder i
tarmpassagen eller i urinavflödet (kallas då ’njurkolik’)

kollaps collapsus * ► 1. sammanfallande av ett organ eller del därav, t.ex. av en
lunga i samband med att luft på något sätt läcker in i lungsäckshålan, Jfr
pneumothorax 2. plötslig svaghet pga. störningar i blodcirkulationen 3.
plötslig, stark psykisk reaktion i en pressande situation, vardagligt benämnt
’nervöst sammanbrott’

kollunga anthracosis pulmonum * ► se SYN antrakos
kol(mon)oxid carbonmonoxide * ► gas som bildas vid ofullständig förbränning
av kol och som binds vid inandning hårt till hemoglobinet och förhindrar
transport och avgivning av syrgas; orsakar härigenom dödliga förgiftningar

kolon colon * ► den del av tarmkanalen som ligger mellan tunntarmens slut och
ändtarmens början; består av flera avsnitt och är cirka 1,5 m lång
SYN tjocktarm

koloskopi * ► metod att med ett böjligt rör, s.k. koloskop, som införes via
ändtarmen belysa och undersöka och ev. ta prov från tjocktarmens inre

kolpit colpitis * ► se SYN slidkatarr SYN vaginit
kolposkopi colposcopia * ► metod att granska slemhinnorna i slidan och
livmodermunnen med hjälp av ett instrument försett med belysning (ett
kolposkop)

kolsyra carbonic acid * ► 1. koldioxid löst i vatten; vardagligt ofta benämnt
’koldioxid’ 2. mindre lämplig stavning för ’cholsyra’, som är en typ av gallsyra

koma coma * ► djup medvetslöshet
komedon comedo * ► blandning av horn och talg i en talgkörtelgång på huden
som när den mörkfärgas genom oxidation och genom hudpigmentet melanin
bildar det som (vardagligt) kallas pormask

komplicerad fraktur fractura complicata * ► fraktur där huden i anslutning till
frakturen är skadad SYN öppen fraktur

komplikation complicatio * ► tillstötande, ogynnsam omständighet i en
behandling el. sjukdom, nytt sjukdomstillstånd som tillstöter till ett föregående

kompress * ► flera gånger sammanvikt gasväv eller blad av annat absorberande
material som används till att lägga på sår

kompressionsfraktur * ► benbrott med hoppressning av benvävnad
kompulsion compulsio * ► tvångshandling
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koncentration concentratio * ► 1. det att man riktar in sin uppmärksamhet och
sina tankar bara på en sak 2. halt, styrka

koncentrationsförmåga * ► förmåga att rikta in sig på och hålla kvar
uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet

konceptionstid * ► den tidsperiod inom vilken befruktningen kan ha ägt rum
kondition * ► 1. fysiskt eller psykiskt tillstånd 2. förmåga att utföra fysiskt
ansträngande arbete

kondom * ► tunt gummiskydd att dra över penis som används vid samlag som ett
skydd mot graviditet och mot sexuellt överförbara sjukdomar

kondylom condyloma * ► ofarlig typ av vårta som nästan bara förekommer i
underlivet och ändtarmsöppningen

kongenital congenitus, congenitalis * ► se SYN medfödd
konisering conizatio * ► bortoperation av ett konformigt parti av livmodertappen;
används för provtagning och behandling av tidiga förstadier av
livmoderhalscancer

konjunktiva conjunctiva * ► se SYN bindhinna
konjunktivit conjunctivitis * ► se SYN bindhinneinflammation
konstgjord andning * ► en form av mekanisk andningshjälp för att ersätta
bristfällig eller utebliven naturlig andning

kontaktinfektion * ► sjukdoms- eller smittoöverföring genom beröring
kontaktlinser * ► plastlinser som anbringas direkt på ögats hornhinna och
ersätter vanliga glasögon

kontraktion contractio * ► sammandragning t.ex. av en muskel SYN
sammandragning

kontrastmedel * ► ämnen som tillförs patienten genom insprutning, lavemang
eller via munnen och som används för att öka kontrasten i röntgenbilden så att
strukturer kan göras synliga

kontroll * ► (mindre) undersökning för att fastställa om allt är i sin ordning på
naturligt sätt el. enl. föreskrivna regler

kontrolleringstvång * ► tvångssymtom som yttrar sig i ett behov att ständigt
kontrollera vissa saker, t.ex. att man verkligen låst dörren, stängt av spisen,
släckt lamporna eller dragit stickproppen ur vägguttaget

kontusion contusio * ► skada genom slag eller stöt, vanl. krosskada
konvalescent * ► person som håller på att tillfriskna eller återhämta krafter efter
en sjukdom

konvulsion convulsio * ► krampryckning
koronarangiografi * ► röntgenkontrastundersökning av koronarkärlen
koronarkärl vas coronaria; arteria el. vena coronaria * se SYN kranskärl
SYN kransartär

korpulent * ► som har stort kroppsomfång
korsband(sligament) ligamentum cruciatum * ► endera av de två ledband som
korsar varandra inuti knäleden

korsben os sacrum * ► platt, trekantigt ben som begränsar bäckenet bakåt och
övergår upptill i ländryggen, nedtill i svansbenet

korsbenskota vertebra sacralis * ► ettdera av fem skelettben som ingår i
korsbenet SYN korskota

korsbett * ► inbett; tandställning där överkäken är smalare eller mindre än
underkäken och där kindtändernas upphöjningar i överkäken går ner mot
fördjupningarna i underkäkens tänder

korskota vertebra sacralis * ► se SYN korsbenskota
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korsrygg(rad) columna vertebralis sacralis * ► del av ryggraden som utgörs av
de fem korskotorna i korsbenet

kortisol cortisolum * ► 1. binjurebarkhormon av stor betydelse för
sockeromsättningen och kroppens immunförsvar 2. läkemedel under namn av
’hydrokortison’

kortison cortisonum * ► binjurebarkhormon som utsöndras i mycket små
mängder och omvandlas till kortison

kortslutningsreaktion * ► plötslig, reflexartad reaktion som utförs i stark affekt
och oftast resulterar i en oriktig handling el. åtgärd

kortsynt * ► som endast tar hänsyn till den närmaste framtiden
korttidsminne * ► det omedelbara minnet där sinnesintryck lagras en stund
(innan de går in i långtidsminnet)

kortvågsterapi * ► behandlingsmetod med djup uppvärmning via högfrekvent
växelström vid rörelseinskränkning och smärttillstånd i leder eller muskler

kostfiber * ► ämne i födan som inte kan brytas ned av enzymer i magtarmkanalen och därför når tjocktarmen i ospjälkad form; används t.ex. som
skonsamt bulkmedel SYN fiber 2

kosthållning * ► ett begrepp som handlar om val av livsmedel vilket ingår i den
dagliga kosten

kota vertebra * ► se SYN ryggkota
kotbåge arcus vertebrae * ► kotornas bakre del
kotkropp corpus vertebrae * ► den centrala, cylinderformiga skelettdel på
ryggkotorna med plan övre och undre yta som genom mellankotskivor (diskar)
är förenad med angränsande kotkroppar

kotpelare columna vertebralis * ► den del av skelettet som utgör en
genomgående och stödjande axel för kroppen SYN ryggrad

kramp spasmus * ► ofrivillig muskelsammandragning som kan vara generell, dvs.
omfatta i stort alla muskler i kroppen el. lokaliserad till musklerna i en arm, ett
ben etc.

kramplösande medel spasmolyticum * ► se SYN spasmolytikum
kranium cranium * ► benämning på huvudets skelett SYN skalle
kransartär arteria coronaria * ► se SYN kranskärl SYN koronarkärl
kranskärl vas coronaria; arteria el. vena coronaria * ► två artärer som förser
hjärtats muskulatur med blod SYN koronarkärl SYN kranskärl

kretinism cretinismus * ► dvärgväxt kombinerad med psykisk
utvecklinggsstörning, beroende på obehandlad medfödd underfunktion i
sköldkörteln

kromosom chromosoma * ► trådformig bildning i cellkärnan som innehåller
arvsanlagen

kronbjudning * ► den vanligaste förlossningsbjudningen med skallens hjässparti
som först synliga del av fostret

kroniker * ► person som är kroniskt sjuk
kronisk chronicus * ► långvarig, utdragen
kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL bronchoobstructio chronica * ►
kronisk luftrörsinflammation som ger hosta, andningssvårigheter och nedsatt
lungfunktion; orsaken till KOL är nästan uteslutande rökning

kroppshållning * ►sätt att hålla kroppen särsk. med tanke på ryggens rakhet
vid stående

kroppsmasseindex, BMI body mass index * ► metod för att med utgångspunkt
i en persons vikt och längd beräkna om personen är över- eller underviktig
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kroppsmedvetande * ► den helhetsbild en människa har av sina kroppsdelars
inbördes läge och funktionella samhörighet

krossår vulnus contusum * ► sår som uppkommit genom krosskada
krumtarm ileum * ► se SYN ileum
krupp laryngitis crouposa, laryngitis diphtherica * ► sjukdomstillstånd som kan
uppkomma vid difteri och som yttrar sig som stor svårighet att andas in pga.
inflammation och beläggningar i de övre luftvägarna. Detta tillstånd skall
skiljas från pseudokrupp som är en inflammation i luftstrupen, oftast hos barn,
till följd av infektion med parainfluensavirus eller andra virus

krycka * ► en typ av käpp med stöd för armen så att man kan stödja sig tungt på
den

kryobehandling cryotherapia * ► behandling med hjälp av kyla
kryokirurgi * ► operationsteknik där man kraftigt kyler den vävnad som skall tas
bort

krysta * ► dra samman bukmusklerna för att driva ut bukinnehåll, särskilt vid
förlossning och tarmtömning

krystvärkar * ► kraftiga muskelsammandragningar i bukväggen i sista skedet av
en förlossning och genom vilka fostret drivs ut

kräkmedel emeticum * ► se SYN emetikum
kräkning emesis, vomitus * ► reflexmässigt utlöst tömning av magsäcken via
matstrupen och munhålan

kurativ * ► vårdande, botande
kurera * ► bota; ofta med mer eller mindre vardagliga metoder
kurort * ► ort där hälso- och sjukvård ges i anslutning till någon naturtillgång
kutryggig * ► som har böjd rygg
kuvös * ► uppvärmd apparat för isolering av för tidigt födda eller svaga spädbarn
kvalsterallergi * ► allergi orsakad av husdammskvalster, ett mikroskopiskt litet
spindeldjur (Dermatophagoides pteronyssinus)

kverulant * ► person som ideligen klagar
kvicksilver, Hg hydrargyrum * ► flytande, metalliskt grundämne
kväljning * ► kräkningskänsla
kväve, N nitrogenium * ► gasformigt grundämne som är en viktig beståndsdel i
proteiner och nukleinsyror

kvävning suffocatio * ► det att bli kvävd av ngn el. ngt
kylknöl pernio * ► blåröd knöl som orsakats genom lokal förfrysning; spec. på
fingrar och tår

käkben * ► vartdera av de skelettben som bildar käkarna
käke * ► endera av de två delar av ansiktsskelettet som begränsar munhålan
käkhålan sinus maxillaris * ► slemhinneklädd, luftfylld hålighet i vardera
överkäksbenet (maxilla) som står i förbindelse med näshålan genom en
öppning mellan den undre och mellersta näsmusslan

käkled articulatio temporomandibularis * ► parig ledförbindelse mellan
underkäken och skallens tinningben

käkspalt gnathoschis * ► missbildning i form av att den tandbärande delen av
käkskelettet (alveolarutskottet) är kluven

känsel * ► förmåga att uppfatta beröring, tryck, värme eller smärta e.d., med
hjälp av sinnesorgan i hud

känselsinne tactus * ► se SYN beröringssinne
känslighet sensibilitas * ► se SYN sensibilitet
känsloavflackning * ► känslomässig livlöshet
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känslokall * ► hård och utan medkänsla
känslosam * ► sentimental, gråtmild, full av känslor
känsloutbrott * ► plötsligt och våldsamt utbrott av känslor
kärlkramp angina pectoris * ► se SYN angina pectoris
kärlsammandragande medel vasoconstrictor * ► medel som har en
kärlsammandragande effekt

kärlvidgande medel vasodilatator * ► medel som har en kärlvidgande effekt
könscell gametus * ► spermie el. äggcell före befruktningen
könskörtel gonas * ► se SYN gonad
könsorgan genitalia * ► organsystem för produktion av könsceller (äggceller
resp. spermier) och könshormoner SYN fortplantningsorgan SYN genitalia

könssjukdom morbus venereus * ► se SYN sexuellt överförbar sjukdom
SYN venerisk sjukdom

körtel glandula * ► organ som bildar och utsöndrar en substans
köttsår * ► sår som går ner i muskulaturen

L
labil labilis * ► ostadig, osäker; som saknar balans och jämvikt (spec. i psykiskt
hänseende)

laboratorium * ► lokal med särskild utrustning för naturvetenskapliga
experiment och analyser

laktos * ► disackarid (kolhydrat) bestående av glukos och galaktos
SYN mjölksocker

laktosbelastning * ► undersökning för att påvisa laktosintolerans
laktosintolerans * ► nedsatt förmåga att tåla laktos (mjölksocker) pga. brist på
enzymet laktas; ger tarmbesvär efter t.ex. mjölktillförsel

laparoskopi laparoscopia * ► typ av endoskopi där man granskar bukhålan
inifrån med hjälp av ett rörformigt instrument som sticks in genom bukväggen

laparotomi laparotomia * ► operation vid vilken man öppnar buken
lapptest * ► metod för att ställa diagnos vid allergi
larmcentral * ► telefonväxel som tar emot samtal från hjälpbehövande och som
ombesörjer den hjälp som behövs

laryngit laryngitis * ► inflammation i struphuvudets slemhinna med heshet och
rethosta

laryngoskopi laryngoscopia * ► metod att granska struphuvudets inre med hjälp
av ett instrument, laryngoskop, eller med en liten spegel som förs in bakom
tungan

latent latens * ► vilande (om sjukdomar)
lavemang * ► tarmsköljning genom insprutning av vattenlösning i tjocktarmen via
ändtarmsöppningen

laxativ * ► 1. avförande 2. preparat som har avförande verkan
laxermedel laxans, laxativum * ► medel som underlättar tarmtömningen, t.ex. vid
förstoppning SYN avföringsmedel SYN laxativ 2

leda * ► känsla av uttråkning
ledband ligamentum * ► stramt bindvävsband (ligament) som håller samman
skelettdelarna i en led

ledbrosk cartilago articularis * ► hyalint brosk i leder
ledförslitning arthrosis * ► allmän benämning för artros
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ledgrop fossa articularis

*

► föråldrad term för en grop i en skelettdel i

anslutning till en led som har uppstått genom tryck från en annan skelettdel;
begreppet har ingen funktionell betydelse idag

ledgångsreumatism, RA (poly)arthritis rheumatica, arthritis rheumatoides *
► allmän benämning på reumatiska sjukdomsprocesser med smärta i vissa

leder, åtföljd av svullnad i och ofta deformering av leder

ledhuvud condylus * ► den konvexa komponenten i en kulled som finns i änden
på ett rörben SYN ledkula

ledhåla cavitas articularis, cavum articulare * ► håligheten i en led som är fylld
med ledvätska

ledinflammation arthritis * se SYN artrit
ledkapsel capsula articularis * ► bindvävshinna som omger en led
ledkula condylus * se SYN ledhuvud
ledmus mus articularis * ► liten lössliten brosk- el. benbit i en ledhåla, oftast i
knät

ledpanna acetabulum (coxae) * ►den urholkade, konkava ytan i en led som är
väl formad att passa tillsammans med ledhuvudet

ledsyn * ► synförmåga som är tillräcklig för en viss orientering i omvärlden, men
otillräcklig för t.ex. läsning

ledvärk arthralgia * ► värk i leder
ledvätska synovia * ► vätska inuti ledkapseln
lesbisk lesbica * ► vanlig beteckning för en homosexuell kvinna
letalitet * ► se SYN dödlighet 2
leukemi leuchaemia * ► grupp av elakartade sjukdomar som utgår från blodets
vita blodkroppar el. deras förstadier; blodcancer är vardaglig benämning för
leukemi

leukocyt leucocytus * ► samlingsnamn för de celler i blodet som ingår i kroppens
immunförsvar SYN vit blodkropp

lever hepar * ► kroppens största organ i bukhålans övre högra del med ett stort
antal funktioner, bl.a. utsöndring av galla, syntes av plasmaproteiner, rening av
blodet

levercirros cirrhosis hepatis * ► förtvining av levern genom att levervävnad
gradvis förstörs och ersätts av bindväv SYN skrumplever
leverfläck chloasma * ►allmänspråklig, oprecis benämning på avgränsad
hudfläck vars färg är mörkare brun än omgivningens pga. ökad mängd pigment
(melanin); förekommer som synonym till lentigo och även om andra
pigmentfläckar, s.k. födelsemärken

leverfunktionsprov * ► undersökningsmetod där man studerar någon av
leverns många funktioner; hit brukar räknas broms-sulfaleinbelastning,
galaktosbelastning, demetyleringstest

leverinflammation hepatitis * ► hepatit
levra sig * ► stelna (om blod)
ligament ligamentum * ► bandformad struktur i kroppen, bestående av
bindvävstrådar av oelastisk (kollagen) typ.; förekommer som förstärkningsband
i leder (ledband) och benfogar samt i anslutning till de inre organen

liggsår decubitus, ulcus decubitale * ► se SYN dekubitus SYN trycksår
likbesiktning * ► undersökning av död människokropp
likfläck livor mortis * ► rödviolett fläck i huden som uppstår något dygn efter
döden
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likstelhet rigor mortis * ► den stelhet i kroppen som inträder (1-7 timmar) efter
döden

liktorn clavus * ► hudförhårdnad på en del av foten pga. långvarigt tryck och
skavning

likvor liquor cerebrospinalis * ► se SYN cerebrospinalvätska
lillfinger digitus minimus (manus) * ► handens smalaste och (jämte tummen)
kortaste finger

lillhjärna cerebellum * ► det centrum i hjärnan som samordnar kroppens
muskelrörelser; belägen under stora hjärnans bakre hälft

lilltå digitus minimus (pedis) * ► fotens minsta tå
lindra * ► göra mindre plågsam eller smärtsam, mildra
liniment * ► flytande läkemedel som skall smörjas på eller gnidas in i huden
lins lens crystallina * ► främre del av ögat som ingår i ögats ljusbrytande system
SYN ögonlins

lipom lipoma * ► godartad tumör bestående av fettvävnad SYN fettknöl
livmoder uterus * ► det organ hos kvinnan i vilket det befruktade ägget utvecklas
till foster

livmoderframfall prolapsus uteri * ► pga försämrad bäckenbottenmuskulatur en
så kraftig sänkning av livmodern att den blir synlig i slidöppningen Jfr framfall

livmoderhals collum uteri, cervix uteri * ► den smala kanal som förbinder
livmoderns hålighet med slidan

livmodermun ostium uteri * ► livmoderns mynning i slidan
livmodertapp portio vaginalis cervicis * ► den del av livmodern som skjuter ner i
slidans översta del

livsfara * ► fara som kan leda till döden
ljumskbråck hernia inguinalis * ► bråck som tränger fram i ljumsktrakten
ljumske inguen * ► kroppspartiet mellan höftbenskammens främre utskott och
könsorganet

lob lobus * ► benämning på lapp- el. flikformade organdelar
lockier lochia * ► se SYN avslag
logoped * ► tal- eller röstpedagog eller -terapeut; person som ägnar sig åt
logopedi

lokalanestesi * ► okänsliggörande eller bedövning endast av en viss del av
kroppen SYN lokalbedövning

lokalbedövning * ► se SYN lokalanestesi
lomhördhet hebetudo auris * ► allmänspråklig benämning för hörselnedsättning
som ofta är resultatet av bullerskada

loppa pulex * ► vinglös, blodsugande insekt som lever på huden
lucker * ► löst packad, porös
lufthunger * ► känsla av att ej få tillräckligt med luft, kvävningskänsla
luftrör bronchus * ► se SYN bronk
luftrörskatarr bronchitis * ► se SYN bronkit
luftslukning aerophagia * ► (krampaktigt) nedsväljande av luft med åtföljande
rapningar, ofta i samband med störningar i mag-tarmkanalen

luftstrupe trachea * ► se SYN trakea
luftväg via respiratoria * ► består av näshåla och munhåla, svalg och struphuvud
(övre luftvägar) samt luftstrupe och luftrör (nedre luftvägar)

lugnande medel sedativum * ► medel som har en lugnande effekt
SYN sedativ 2

luktsinne * ► sinne som påverkas av ämnen i gasform
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lumbago lumbago * ► akut, plötsligt inträdande tillstånd med intensiva smärtor
och inskränkt rörelseförmåga i ländryggen SYN ryggskott

lumbalpunktion, LP punctio lumbalis, punctura lumbalis * ► urtappning av
cerebrospinalvätska genom punktions av ryggkanalen i ländregionen för att ta
prov för analys och/eller mäta trycket

lungalveol alveolus pulmonis * ► en av de blåsformiga bildningar som sitter
anhopade på luftvägarnas yttersta förgreningar i lungorna och där gasutbytet
huvudsakligen sker

lungartär arteria pulmonalis * ► den stora artär som för blodet från höger
hjärtkammare till lungorna SYN lungpulsåder

lungbas basis pulmonis * ► den nedre, konkava delen av lungan som vilar mot
diafragmans konvexa del

lungemfysem emphysema pulmonum * ► sjuklig uppblåsning el. uttänjning av
lungalveolerna, vilket försvårar gasutbytet i lungorna och ger nedsatt kraft

lunginflammation pneumonia * ► se SYN pneumoni
lungpulsåder arteria pulmonalis * ► se SYN lungartär
lungspets apex pulmonis * ► lungans översta del
lungsäck pleura * ► dubbelbladig säck av bindväv som omger lungan
lungsäcksinflammation pleuritis * ► inflammation i lungsäcken
lungtuberkulos tuberculosis pulmonum * ► vanlig form av tuberkulos
lungödem oedema pulmonum * ► vätskeansamling i lungblåsorna med symtom
som svår andnöd och hosta med skummande, ibl. blodstrimmiga upphostningar

lus pediculus * ► blodsugande ektoparasit som lever på människans hud och i
hennes kläder och vars bett framkallar intensiv klåda

lustgas * ► dikväveoxid eller kväveoxidul, gas som ger narkoseffekt och som
används vid förlossningar

luxation luxatio * ► vrickning eller rubbning av ledytorna i en led så att det ej
ledar mot varandra SYN urledvridning

lymfa lympha * ► se SYN lymfvätska
lymfkärl vas lymphaticum * ► blodkärlsliknande förbindelser som leder lymfa från
perifera vävnader till vensystemet

lymfkörtel nodus lymphaticus * ► organ, stora som bönor, som ligger i hopar och
fungerar som filter för lymfan på dess väg från vävnaderna till vensystemet

lymfvätska lympha * ► den vätska som cirkulerar i lymfkärlen SYN lymfa
lymfväv textus lymphoideus * ► det nätverk av lymfkärl som liksom blodkärlen
förgrenar sig in i kroppens alla vävnader

lågt blodtryck hypotonia * ► se SYN hypotoni
långfinger digitus medius (manus) * ► handens mellersta och längsta finger
långsynthet hyperopicus * ► brytningsfel i ögat som innebär att ljusbrytningen i
ögat är för svag, så att ljuset bryts till en punkt bakom ögat; felet kan
korrigeras med konvexa glas SYN översynthet

långt ben os longum * ► rörben som ingår i armar och ben till skillnad från ’korta
ben’ som finns i hand- och fotled

långtidsminne * ► minne av det psykologiskt förflutna i motsats till det
psykologiskt närvarande (korttidsminne); långtidsminne inkluderar vad man
med vardagliga termer kallar närminne och fjärrminne

långtidsvård * ► vårdform för patienter med en långvarig kronisk sjukdom
lårben femur * ► kroppens största ben, som ensamt utgör lårets skelett
lårbenshals collum femoris * ► det smalare parti som förenar lårbenets huvud
med resten av benet
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lårbenshuvud caput femoris * ► änddelen av lårbenet
lårmuskel musculus femoralis * ► muskel i låret
läderhud corium, dermis * ► hudlagret under överhuden (epidermis)
lägeskänsel * ► förmåga att uppfatta kroppens och kroppsdelarnas ställning
utan att behöva se det med ögonen

läka * ► återställa från sjukdom eller skada
läkarordination * ► föreskrift utfärdad av läkare
läkarrond * ► avdelningsläkarens, sjuksköterskans och annan vårdpersonals
rundvandring och samtal med patienterna på sjukhusavdelning

läkas * ► bli återställd efter skada
läkemedel medicamentum, pharmacon * ► produkter avsedda att ges till
människor för att påvisa eller bota sjukdom eller lindra symtom SYN medicin 1

läkemedelsmissbruk abusus medicamentorum * ► missbruk av läkemedel,
främst sådana som är ångestdämpande (bensodiazepiner) eller smärtstillande
(analgetika)

ländkota vertebra lumbalis * ► en av de fem ryggkotor som ligger mellan
bröstkotorna och korsbenet

ländrygg(rad) columna vertebralis lumbalis * ► del av ryggraden som utgörs av
de fem ländkotorna

läppspalt cheilognatopalatoschisis * ► missbildning i form av kluven läpp
läspning * ► funktionellt feluttal av s-ljudet

M
magblödning * ► blödning från magsäcken; vanligen komplikation till magsår
mage ventriculus * ► ofta avses detsamma som magsäck
maggrop epigastrium * ► övre delen av buken
maginfluensa * ► term för diffusa magbesvär av okänd orsak och utan säker
medicinsk bakgrund

magkatarr gastritis * ► allmänspråklig benämning på olika okarakteristiska
symtom från övre delen av buken Jfr gastrit, dyspepsi

magknip * ► intensiva plågor i magen
magmun 1. cardia 2. pylorus * ► 1. se övre magmun (kardia), 2. se nedre
magmun (magport)

magnetisk resonanstomografi, MRT * ► skiktröntgenmetod baserad på
nukleär magnetisk resonans (NMR) SYN magnettomografi

magnettomografi * ► se SYN magnetisk resonanstomografi, MRT
magport pylorus * ► se SYN nedre magmun
magra * ► förlora kroppsvikt
magsaft succus gastricus * ► klar vätska som utsöndras av magsäcksväggens
epitel och körtlar och består bl.a. av slem, saltsyra och enzymer

magsår ulcus ventriculi * ► slemhinnesår på magsäckens minorsida (innerkurva)
Jfr duodenalsår

magsäck ventriculus, gaster * ► säckformigt matspjälkningsorgan beläget mellan
matstrupen och tunntarmen där födan samlas in och magsaft tillsätts SYN
ventrikel 1

makula 1. macula 2. macula lutea * ► 1. välavgränsad mindre fläck på huden 2.
gulaktig fläck som finns i ögats näthinna och i vars mitt det skarpa seendet
finns SYN gula fläcken
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malabsorption malabsorptio * ► bristfälligt upptag av näringsämnen, vitaminer
och spårmetaller i tunntarmen

malaria malaria * ► infektionssjukdom med periodisk feber som sprids via
myggor; sjukdomen är i huvudsak begränsad till tropiska och subtropiska
regioner

malign malignus * ► om sjukdomar med ett sådant förlopp att de utan behandling
leder till döden SYN elakartad

mammografi mammographia * ► röntgenundersökning av brösten hos kvinnor i
syfte att upptäcka ev. cancer

mandel tonsilla * ► ansamling av lymfatisk vävnad i munhåla, se gommandel,
resp. i svalget, se svalgmandel. I allmänt språkbruk avses med mandlarna
halsmandlarna SYN tonsill

mani mania * ► 1. envist fasthållande av en viss idé 2. form av psykos som kan
uppträda som en fas vid bipolär sjukdom med bl.a. exalterad sinnesstämning,
motorisk oro, storhetsidéer och tankeflykt

manifest * ► uppenbar, observerbar, klart framträdande, påvisbar
manodepressiv manicodepressivus * ► som lider av bipolär sjukdom
Jfr bipolär sjukdom

manslem * ► se SYN penis
mardröm incubus * ► dröm som inger ångest eller skräck
marschfraktur * ► en typ av stressfraktur med brott på något av
mellanfotsbenen som uppstår när benvävnaden under lång tid utsätts för stor
belastning, t.ex. hos otränade soldater under längre marscher

masksjukdom helminthiasis * ► sjukdom orsakad av inälvsmaskar
masochism masochismus * ► avvikande sexuell läggning som innebär ett begär
att bli fysiskt plågad och förödmjukad av partnern 2. karaktärsdrag som
innebär en (omedveten) önskan att bli förödmjukad, få vara martyr etc.

masturbation masturbatio * ► se SYN onani
matförgiftning intoxicatio alimentaria * ► akut insjuknande orsakat av att födan
infekterats med bakterier

matsmältning digestio * ► se SYN digestion SYN matspjälkning
matspjälkning digestio * ► se SYN digestion SYN matsmältning
matstrupe oesophagus * ► den rörformiga förbindelsen mellan svalget och
magsäcken

matt * ► trött och kraftlös
matvägra * ► vägra att äta
medelhavsanemi thalassaemia * ► typ av ärftlig hemolytisk
(blodkroppsupplösande) anemi som förekommer hos människor kring
Medelhavet

medfödd congenitus, congenitalis * ► som man har från födelsen SYN
kongenital

medicin 1. medicamentum 2. (ars) medicina 2. medicina interna * ► 1. vardaglig
benämning på läkemedel 2. läkekonst, läkarvetenskap 3. internmedicin

medicinering * ► givande eller intagande av läkemedel
medtagen * ► som är matt, trött, slut
medvetandegrumling * ► oklarhet, förvirring, bristande rums- och
tidsorientering

medvetslös * ► utan medvetande
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melanom melanoma * ► elakartad pigmentrik tumör som i hälften av alla fall
utvecklas från födelsemärke i huden men som också utvecklas i slemhinnor
och ögat; solljusets ultravioletta strålning har stor betydelse för uppkomsten

mellanfalang phalanx media * ► det mellersta fingerbenet
mellanfotsben os metatarsale * ► de fem ben som bildar mellanfoten, dvs.
partiet mellan vristen och tårna

mellangård perinaeum * ► hudområdet mellan ändtarmsmynningen och de yttre
könsdelarna SYN perineum

mellangärde diaphragma * ► se SYN diafragma 1
mellanhandsben os metacarpale * ► de fem ben som bildar mellanhanden, dvs.
partiet mellan handloven och fingrarna

mellanhjärna diencephalon * ► del av hjärnan som är belägen under
storhjärnhemisfärerna och som reglerar vegetativa funktioner såsom hungern,
sömnen m.m. talamus och hypotalamus räknas som del av mellanhjärnan

mellankotskiva discus intervertebralis * ► se SYN disk
mellanrumsborste * ► se SYN interdentalborste
mellanöra auris media * ► del av örat som är belägen mellan trumhinnan och
innerörat

membran membrana * ► anatomisk term för hinnliknande bildning Jfr hinna
meningit meningitis * ► inflammation i hjärnhinnorna som kan orsakas av
bakterier eller av virus SYN hjärnhinneinflammation

menisk meniscus * ► halvmånformad broskskiva mellan två ledytor; vanl. avses
broskskivorna i knäleden

menopaus menopausis * ► upphörandet av kvinnans månatliga blödningar
(menstruationer) som en del av klimakteriet

menorragi menorrhagia * ► ovanligt riklig menstruation
mens * ► kortform för menstruation
menstruation menstruatio * ► månatligt återkommande livmoderblödning hos
kvinnor i fruktbar ålder från puberteten till menopausen SYN mens

mental retardation retardatio mentalis * ► den vanligaste internationella
benämningen på psykisk utvecklingsstörning eller förståndshandikapp,
dvs. en hämmad begåvningsutveckling som iakttagits sedan barnaåren och
som föranleder hjälpbehov i det dagliga livet

mental rubbning * ► psykisk störning
mentalvård åld. * ► vård av psykiskt sjuka
metabolism metabolismus * ► de kemiska processer i kroppen vid vilka ämnen
byggs upp el. bryts ner; bl.a. omvandlas upptagen näring till energi SYN
ämnesomsättning

metastas metastasis * ► 1. tumör som uppkommer i andra hand genom celler
som spridits från en ursprunglig tumör SYN dottertumör 2. infektionshärd som
uppkommer genom att smittämnet spridits från en ursprunglig härd

midja * ► bålens smalaste del mellan bröstkorg och höfter
migrän * ► anfallsvis insättande halvsidig huvudvärk, ofta i förening med
kräkningar och synfenomen, såsom ljusblixtar och ljusskygghet

mikrob microbion, microbium * ► organism som inte kan ses med blotta ögat,
bara med hjälp av mikroskop

miktion mictio * ► urinering, avgång av urin SYN urinavgång
mindervärdeskomplex * ► underlägsenhetskomplex, känsla av underlägsenhet
gentemot andra
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mineralämne * ► ämne som är livsnödvändigt i kosten i mycket små mängder,
t.ex. järn, kalium och kalcium

minnesförlust * se SYN amnesi
missbildning malformatio * ► avvikelse från den normala utformningen av ett
organ eller ett kroppsparti vilken uppkommit under fosterutvecklingen

missfall abortus * ► för tidig nedkomst med dött foster (före den 28:e
graviditetsveckan); fackspråklig benämning äv. spontan abort till skillnad från
framkallad abort Jfr abort

mitella * ► trekantig förbandsduk till stöd för skadad arm e.d.
mitthjärna mesencephalon * ► smalt parti av hjärnan beläget mellan
mellanhjärnan och ruthjärnan; rymmer t.ex. tallkottkörteln

mjukdelar * ► de vävnader i människokroppen som inte består av brosk, ben och
tänder

mjuk gom velum palatinum * ► se SYN gomsegel
mjäll pityriasis capitis * ► avskavda hudflagor från de övre skikten av hårbotten
mjälte lien; splen * ► organ i övre delen av bukhålan på vänster sida om
magsäcken under mellangärdet, som är av betydelse för omsättningen av
trombocyter och röda blodkroppar

mjälthugg phrenalgia * ► se SYN hållsmärta
mjölkskorv crusta lactea * ► gulgrå fet fjällning i hårbotten och ansikte hos
spädbarn, vanligen endast under de första levnadsmånaderna SYN gnejs

mjölksocker * ► se SYN laktos
mjölkstockning galactostasis * ► ansamling av mjölk i bröstkörtelgångarna vid
amning med åtföljande spänningar, smärta och infektion med feber och ev.
bröstböld

mjölktand dens deciduus * ► en av den första uppsättningen tänder som
efterföljs av de permanenta tänderna

moderkaka placenta * ► det organ inuti livmodern som utgör sambandet mellan
moder och foster SYN placenta

moderskapsintyg * ► intyg från en barnmorska till försäkringskassan som
bestyrker graviditet och anger beräknat förlossningsdatum

modersmjölksersättning * ► fabrikstillverkat pulver som blandas med vatten
och ges till spädbarn som inte ammas

molande värk * ► se SYN molvärk
molar dens molaris * ► se SYN oxeltand
mollusk molluscum * ► virusinfektion i huden som ger små hudfärgade knottror
(papler) med en liten insänkning i mitten

molvärk * ► ihållande småvärk SYN molande värk
morbid morbidus * ► psykiskt ytterst osund
mortalitet mortalitas * ► se SYN dödlighet 1
motorik * ► sammanfattande benämning på en persons rörelser
motorisk * ► som avser eller hör samman med rörelse
motståndskraft resistentia * ► förmåga att stå emot nedbrytande kraft
SYN resistens 1

multipel fraktur fractura multiplices * ► brott på flera ställen på ett och samma
skelettben

multipel skleros, MS sclerosis disseminata * ► kronisk nervsjukdom med
förhårdnader i hjärnan och ryggmärgen och anfallsvis förstörelse av
nervvävnaden; sjukdomen ’går i skov’ och leder oftast till förlamningar
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munhåla cavum oris * ► den första delen av matspjälkningskanalen som
begränsas av läpparna och kinderna

mun mot mun-metoden * ► inblåsningsmetoden vid konstgjord andning
munskydd * ► skydd som placeras framför munnen
munsår * ► sår i, på eller vid munnen
muntorrhet xerostomia * ► torrhet i munslemhinnan
muskel musculus * ► vävnad i kroppen vilken är byggd för sammandragning
(kontraktion) och som utför kroppens rörelser samt formförändring av kroppens
organ

muskelavslappnande medel * ► 1. läkemedel som hämmar
impulsöverföringen från nerv till muskel; används för att åstadkomma
muskelavslappning vid narkos 2. läkemedel som genom effekt på centrala
nervsystemet ger viss avslappning vid smärtsam muskelsammandragning, t.ex.
vid ryggskott SYN muskelrelaxans

muskelförtvining atrophia musculorum * ► förtvining av muskler genom
overksamhet el. sjukdom

muskelrelaxans * se SYN muskelavslappnande medel
muskelsmärta myalgia * ► se SYN myalgi
muskelvärk myalgia * ► se SYN myalgi
muskulatur musculatura * ► sammanfattande benämning på kroppens muskler
myalgi * ► muskelvärk och muskelsmärta som kan orsakas av
överansträngning av otränade muskler, långvarig avkylning el. av inflammation
i musklernas blodkärl

myelografi * ► kontraströntgenundersökning av ryggkanalen och ryggmärgen
mykos mycosis * ► hudsjukdom orsakad av svampar som lever som parasiter i
huden SYN svampsjukdom

myokardit myocarditis * ► se SYN hjärtmuskelinflammation
myom myoma * ► godartad tumör, uppbyggd av glatta muskelceller, vilken
förekommer främst i livmoderns muskelvägg, ibland i mag-tarmkanalens och
urinvägarnas väggar

myrkrypningar myrmeciasis, formicatio * ► stickningar och domningar i huden
’som om det vore myror som kröp innanför skinnet’

mytomani mythomania * ► sjuklig lögnaktighet; sjuklig drift att vilja ljuga och
överdriva

målbrott * ► förändring av rösten till lägre tonläge vid puberteten
månben os lunatum * ► ett av handlovens ben
märghåla cavitas medullaris * ► hålrum i de långa rörbenens mellanstycke
(diafys) som innehåller gul benmärg (fettvävnad)

mässling morbilli * ► en smittsam infektionssjukdom med utslag och hög feber;
en av de vanligaste barnsjukdomarna

mödomshinna hymen * ► slemhinneveck dom delvis täcker slidans mynning;
brister vanligen vid första samlaget

mödragymnastik * ► gymnastik för blivande eller nyblivna mödrar
mödrahälsovård * ► verksamhet med förebyggande hälsovård för blivande
mödrar knuten till kvinnoklinik, länsdelssjukhus, vårdcentral eller
distriktssköterskemottagning

mödravårdscentral, MVC * ► mottagning för blivande mödrar knuten till
kvinnoklinik, länsdelssjukhus, vårdcentral eller distriktssköterskemottagning
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N
nackben os occipitale * ► det bakre, opariga benet i skallen
nackbjudning * ► fosterläge eller fosterbjudning där fostrets nacke först tränger
fram vid förlossning

nacke * ► region på halsens baksida som omfattar nackbenet, de sju halskotorna
samt muskler, blodkärl och nerver

nacklob lobus occipitalis * ► storhjärnans bakre, pariga lob som bl.a. innehåller
syncentrum

nackspärr torticollis * ► plötslig smärta i nacken med stelhet och ofta
snedställning av huvudet; orsaken är okänd, går oftast över spontant efter
några dagar SYN nackvred

nackstelhet * ► tillstånd med svårigheter att böja huvudet framåt; vanligt t.ex.
vid hjärnhinneinflammation SYN nackstyvhet

nackstyvhet * se SYN nackstelhet
nackvred torticollis * ►se SYN nackspärr
nagelband eponychium * ► hudkant utmed nagelns inre kant
nagelbädd lectulus unguis * ► hudparti under nageln
nagelfals sinus unguis * ► det hudveck I vilket nageln är fäst
nagelrot radix unguis * ► innersta, ej synlig del av nagel från vilken nageln växer
ut

nageltrång unguis incarnatus * ►s märta och svullnad orsak ade av invux en nagel
vanl. på tårna

napp * ► liten ihålig gummiknopp för spädbarn att suga på som ersättning för
modersbröstet

narcissistisk narcissisticus * ► som är abnormt självupptagen och förälskad i
sig själv

narkoman * ► person som använder och är beroende av narkotika
narkomani narcomania * ► det tillstånd då man är tillvand och kontinuerligt
beroende av narkotika

narkomanvård * ► vård av narkotikamissbrukare
narkos narcosis * ► behandling med narkosmedel för att hos en patient uppnå
smärtfrihet, sömn och muskelavslappning inför ett kirurgiskt ingrepp

narkotika narcotica * ► drog, knark
narkotikapåverkad * ► berusad av narkotika
nasal nasalis * ► som hör till el. avser näsan
navelbråck hernia umbilicalis * ► bråck som uppkommer i bukbetäckningen pga.
ofullständig tillslutning av öppningen för naveln

navelsträng corda el. funiculus umbilicalis * ► förbindelsen mellan fostret och
moderkakan

nedkomst partus * ► något högtidlig benämning för förlossning SYN barnsbörd
nedre hålvenen vena cava inferior * ► den hålven som leder blodet tillbaka till
hjärtat med blod från benen och nedre delen av bålen

nedre luftväg tractus respiratorii inferioris * ► utgörs av luftstrupe och luftrör Jfr
luftväg

nedre magmunnen pylorus * ► övergången från magsäck till tolvfingertarmen
SYN magport

nedsatt * ► försämrad
nedstämdhet * ► sinnesstämning kännetecknad av brist på glädje och
hoppfullhet
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nefrit nephritis * ► allmän term för inflammatorisk njurinflammation; det finns
olika sorters nefrit SYN njurinflammatio

nefrografi nephrographia * ► kontraströntgenundersökning av njurarna
nefron nephron * ► funtkionell enhet i njuren
nefropati nephropatia * ► sammanfattande term för njursjukdom SYN
njursjukdom

nefros nephrosis * ► allmän beteckning för degenerativa (nedbrytande)
sjukdomar i njurarna (till skillnad från inflammatoriska såsom nefriter)

negativism negativismus * ► benägenhet att ej uppfylla omgivningens
förväntningar eller önskningar; förekommer i uttalad form vid vissa former av
schizofreni

nekros necrosis * ► lokal cell- el. vävnadsdöd
neonatal neonatalis * ► som avser el. hör samman med nyföddhetsperioden
neovaskularisering neovascularisatio * ► nybildning av blodkärl i sjuklig
vävnad, t.ex. i tumörer

nervfläta * ► se SYN nervplexus
nervimpuls * ► signal som överförs av en nerv, t.ex. från en sinnescell till någon
del av centrala nervsystemet eller från detta till en muskel

nervplexus * ► nätrik förening mellan nerver SYN nervfläta
nervrot radix nervi * ► den del av en nerv som ligger närmast hjärnan eller
ryggmärgen

nervsammanbrott * ► psykiskt sammanbrott
nervsmärta neuralgia, neurodynia * ► se SYN neurogen smärta
nervsystem systema nervosum * ► sammanfattande benämning på all
nervvävnad i kroppen

nervtråd * ► fortsättningen av nervcellernas nervtrådsutskott bestående av
axelcylinder och nervtrådsskidor

nervös * ► 1. som har orolig läggning 2. som avser nervsystemet
neuralgi neuralgia * ► långvarig neurogen smärta från ett begränsat område;
ofta avses intensiva smärtor svarande mot en enda nerv, t.ex. som vid
trigeminusneuralgi

neurogen smärta * ► samlingsnamn på alla smärttillstånd vilkas orsak finns i
centrala el. perifera nervsystemet

neurokirurgi * ► det centrala nervsystemets kirurgi
neuroleptikum neurolepticum * ► grupp av läkemedel som används vid
psykoser och andra psykiska sjukdomstillstånd

neuros neurosis * ► typ av lindrigare psykisk störning som främst yttrar sig i
ångest med åtföljande anpassningssvårigheter och svårigheter att stå emot
livets påfrestningar

neurotisk neuroticus * ► person som lider av neuros
nickelallergi * ► allergi orsakad av nickelhaltiga föremål, t.ex. örhängen,
knappar, blixtlås eller mynt

nickmuskel musculus sternocleidomastoideus * ► muskel som sitter på halsens
sida, och som fäster nedtill vid bröstbenet och nyckelbenet och upptill i
skallbasen, alldeles bakom örat

njurartär arteria renalis * ► artär som försörjer njure med blod
njurbark cortex renis * ► njurens yttre del huvudsakligen uppbyggd av njurnystan
och njurkanaler vilka tillsammans bildar nefron

njurbäcken pelvis renalis * ► trattformig del av njuren som direkt övergår i
urinledaren
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njurbäckeninflammation pyelitis * ► bakteriell infektion i njurbäckenet
njurbägare calix renalis * ► de kalk- el. bägarformade uppsamlingsrör som
omsluter njurpapillerna och förenar sig till njurbäckenet SYN njurkalk

njure ren * ► organ som ur blodet avlägsnar överflödigt vatten och
avfallsprodukter från ämnesomsättningen i form av urin

njurfunktionsprov * ► undersökningsmetod för mätning och kartläggning av
njurarnas funktion vid njursjukdomar

njurgrus * ► små, ofta många njurstenar
njurinflammation nephritis * ► se SYN nefrit
njurinsufficiens insufficientia renalis * ► nedsatt el. upphävd njurfunktion
SYN njursvikt

njurkalk calix renalis * ► se SYN njurbägare
njurkanal tubulus renalis * ► kanal som leder urinen från njurnystanen till
njurbäckenet

njurmärg medulla renalis * ► njurens inre substans som huvudsakligen består av
samlingsrör och är uppbyggd av njurpyramider

njursjukdom nephropatia * ► se SYN nefropati
njursten calculus renalis * ► konkrement (sten) i njurvävnaden och/eller
njurbäckenet

njursvikt insufficientia renalis * se SYN njurinsufficiens
nyckelben clavicula * ► ben som tillsammans med skulderbladet bildar
skuldergördeln

nykter * ► som inte druckit alkohol
nysning sternutatio * ► krampaktig utandningsstöt genom näsa och mun,
reflexmässigt utlöst från nässlemhinnan

nystagmus nystagmus * ► mönster av ofrivilliga ögonrörelser bestående av
omväxlande snabba och långsamma rörelser, vilka avlöser varandra i motsatt
riktning; kan utlösas av en normal ögonrörelsereflex eller vara tecken på en
sjuklig eller medfödd rubbning i balanssystemet SYN ögondarrning

näringsfattig * ► födoämne som innehåller lite näring
näringsrik * ► om födoämne som innehåller mycket näring
närsynt myopicus * ►som ser tydligt endast på nära håll pga. brytningsfel i ögat
näsans bihåla sinus paranasalis * ► se SYN bihåla
näsben os nasale * ► parigt taktegelformigt ben som bildar den övre tredjedelen
av näsryggen och tillhör ansiktsskelettet

näsblod epistaxis * ► blödning främst från de ytliga blodkärlen i
nässkiljeväggens främre del

näsborre naris * ► ettdera av de båda hålen i näsans spets genom vilket man
andas, luktar, snyter sig m.m.

näsdroppar rhinoguttae * ► flytande läkemedelsberedning som man droppar in i
näshåligheten

näsgång meatus nasalis * ► en av tre gångar på vardera sidan i näshålan under
resp. näsmussla

näshåla cavum el. cavitas nasi * ► den del av de övre luftvägarna som befinner
sig innanför ytternäsan

näsmussla concha nasalis * ► en av tre ficklocksliknande benplattor som finns
på vardera sidan av näshålans sidoväggar som hjälper till att värma upp
inandningsluften

näsrygg * ► näsans ås från pannan till nässpetsen
nässelfeber urticaria * ► se SYN urtikaria SYN nässelutslag

51

nässelutslag urticaria * ► se SYN urtikaria SYN nässelfeber
nässkiljevägg septum nasi * ► tunn vägg av brosk med benförstärkningar som
delar näshålans främre del i två halvor

nässpets apex nasi * ► den medicinska termen för nästipp
nästipp apex nasi * ► den yttersta spetsen av näsan Jfr nässpets
nästårgång ductus nasolacrimalis * ► tårsäckens avlopp ner i näsan
nästäppa * ► det att näsgångarna är täppta
näsvinge ala nasi * ► yttre, mjuk och rörlig sidovägg till näsborre
näthinna retina * ► den innersta av ögonglobens tre hinnor och den
ljuskänsligaste delen av ögat

näthinneavlossning ablatio retinae * ► näthinnans lossnande från åderhinnan
genom utsipprad cellhaltig vätska, blödning etc.

nätverksterapi * ► en form av psykoterapi där man involverar viktiga personer i
patientens sociala nätverk, t.ex. familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater,
skolkamrater

O
obduktion obductio * ► öppning och undersökning av ett lik för att fastställa
dödsorsaken m.m.

obotlig incurabilis * ► som inte kan botas
obsession obsessio * ►’ besatthet’ se SYN tvångstanke
SYN tvångsföreställning

obstetrik ars obstetrica * ► läran om graviditetens, förlossningens och
barnsängstidens fysiologi och sjukdomar och om vården av dessa

obstipation obstipatio * ► rubbning av tarmens normala funktion med fasta,
hårda avföringsklumpar och/eller långt mellan tarmtömningarna
SYN förstoppning Jfr trög mage

ohyra * ► i allmänt språkbruk benämning på skadedjur, mestadels insekter eller
kvalster, på växter, djur och människa

ohälsa * ► tillstånd av (lättare) sjukdom och/eller försvagade kroppsfunktioner
okben os zygomaticum * ► benet vid ögonhålans yttre vägg (kindbenet)
okulär ocularis * ► som avser el. hör samman med ögat; t.ex. okulärbesiktning
ollon glans * ► den främre, tjockare delen av penis
omtöcknad * ► som inte är helt vid medvetande
onani onania, onanismus * ► stimulering av de egna könsdelarna för att få
sexuell tillfredsställese SYN masturbation

onkologi oncologia * ► läran om tumörer och tumörsjukdomar
onykter * ► påverkad av alkohol
operabel operabilis * ► som är möjlig att operera
operation operatio * ► kirurgiskt ingrepp
opiat opiatum * ► läkemedel framställt ur opium el. där opium är en väsentlig del
optiker * ► person som yrkesmässigt undersöker synen, utprovar och säljer
korrektionsglas eller linser

oral oralis * ► som avser el. hör samman med munnen
ordblindhet dyslexia * ► äldre benämning på dyslexi
ordination ordinatio * ► läkares föreskrift av läkemedel el. annan behandling
organdonation * ► donation av organ för transplantation
organiskt betingad psykos * ► psykos orsakad av en konstaterad organiskmedicinsk faktor
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orgasm orgasmus * ► sexuell utlösning och urladdning, varvid den sexuella
vällustkänslan kulminerar och ofta helt uppfyller medvetandet

ortodonti orthodontia * ►se SYN tandreglering
ortopedi orthopaedia * ► specialitet för behandling av medfödda och förvärvade
sjukliga el. onormala tillstånd i skelettet och rörelseapparaten

osteoporos osteoporosis * ► en typ av benskörhet som beror på att mängden
benvävnad har minskat

otit otitis * ► avser ofta inflammation i mellanörat, orsakat av bakterier med
symtom som feber, värk och ev. hål i trumhinnan med uttömning av var
SYN öroninflammation

otoskopi otoscopia * ► öronundersökning med hjälp av otoskop
ovarium ovarium, oophoron * ► organ hos kvinnan i vilket äggceller mognar
SYN äggstock

ovulation ovulatio * ► skeendet då ett moget ägg lämnar äggstocken i samband
med att äggblåsan (follikeln) som innehåller äggcellen brister SYN
ägglossning

oxeltand dens molaris * ► stor kindtand SYN molar
oxygen * ► gasformigt grundämne; kemisk beteckning: O2 SYN syre SYN
syrgas

P
pacemaker * ► 1. benämning på i första hand sinusknutan i hjärtat, från vilken
impulserna till hjärtats sammandragningar utgår 2. konstgjord taktgivare åt
hjärtat vid störd normalrytm SYN hjärtstimulator

palpation palpatio * ► undersökningsmetod där läkaren med händerna och lätt
fingertryck mot kroppsytan kan undersöka underliggande vävnader el. organ

palpitation palpitatio cordis * ► (tillfällig) förnimmelse av onormal, hastigare
eller kraftigare hjärtverksamhet SYN hjärtklappning

panikslagen * ► som gripits av panik
pankreas pancreas * se SYN bukspottkörtel
pannben os frontale * ► ben som utgör hjärnskålens främre vägg
pannhåla sinus frontalis * ► en av näsans bihålor
pannlob lobus frontalis * ► främre delen av en storhjärnshemisfär
papill papilla * ► vårt- el. taggliknande bildning
paralys paralysis * ► total eller höggradig förlamning
paranoia paranoia * ► 1. allmän benämning på förföljelseidéer och liknande
vanföreställningar 2. ovanlig, kronisk sjukdom med envist fasthållna
vanföreställningar, t.ex. förföljelseidéer

paranoid paranoides * ► som hör ihop med el. liknar paranoia
paranoiker * ► person som lider av paranoia
paranoisk paranoicus * ► som har att göra med paranoia
parasit parasitus * ► organism som utnyttjar resurser på en annan organisms
direkta bekostnad

paratyfoid(feber) (febris) paratyphoides * ► infektionssjukdom orsakad av
bakteriearten Salmonella paratyphi med hög feber, allmän sjukdomskänsla och
häftig diarré

pares paresis * ►ofullständig eller fullständig förlamning, med partiell eller total
oförmåga till viljemässig muskelaktivering
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parestesi paresthesia * ► onormala, subjektiva känselförnimmelser i huden; t.ex.
känsla av stickningar, domningar, krypningar

parkinsonism parkinsonismus * ► tillstånd som kännetecknas av stelhet,
skakningar och hämmade rörelser, ibland också smärtor; orsakat av
förändringar i hjärnans basalganglier

Parkinsons sjukdom morbus Parkinson * ► sjukdom med en symtombild som
vid parkinsonism

parodontit parodontitis * ► inflammation i de vävnader som håller tänderna på
plats

passivitet * ► det att vara overksam
patellarreflex reflexus patellaris * ► reflexrörelse vid slag strax nedanför
knäskålen, varvid underbenet hastigt pendlar framåt

patientavgift * ► den del av läkararvodet som patienten själv betalar
patientbricka * ► plastkort med patientens personuppgifter
patientförsäkring * ► försäkring som i enlighet med patientskadelagen
(1996:799) ersätter personskador som uppstått i samband sjukvård

patientkort * ► kort som innehåller uppgifter om patientens besök och eventuella
behandlingar

patologi pathologia * ► vetenskapen el. läran om de sjukliga förändringarna i
kroppen

patologiskt rus * ► medicinsk beteckning på ett tillstånd där även små mängder
alkohol ger mycket kraftiga psykiska effekter, såsom förvirring, aggressivitet,
personlighetsförändring etc.

pedanteri * ► överdriven noggrannhet
pediatrik * ► barnläkekonst; medicinsk specialitet för barnsjukdomar samt
vetenskapen och läran om barnsjukdomar

pedodonti * ► barntandvård, en klinisk disciplin med odontologisk, medicinsk
och beteendevetenskaplig bas tillämpad på barn upp till ca 14 års ålder

pekfinger index * ► fingret närmast tummen (som används att peka med)
penicillin * ► bakteriehämmande antibiotikum
penis penis * ► det manliga yttre könsorganet SYN manslem
perception perceptio * ► varseblivning, förnimmelse
perforation perforatio * ► genomborrning, hål
perimetri perimetria * ► mätning av synfältets omfång
perinatal skada * ► skada som har uppkommit vid födelsen
perineum perin(a)eum * ►se SYN mellangård
periost periosteum * ►se SYN benhinna
periosteit periosteitis * ►se SYN benhinneinflammation
peristaltik peristalsis * ► rörelser och sammandragningar i muskulaturen i
magsäcken och tarmarna med vilkas hjälp födan transporteras genom magtarmkanalen och (i magsäck och tunntarm) blandas med nedbrytande sekret
samt restprodukter i tjocktarmen bearbetas

perkussion percussio * ► metod att genom knackning på kroppsytan bestämma
underliggande organs storlek och beskaffenhet

perniciös anemi anaemia perniciosa * ►anemi som beror på bristande upptag
av vitamin B12 från födan, vilket leder till störd utmognad av de blodbildande
cellerna i benmärgen

peroral peroralis * ►(om läkemedel) som skall tas in genom munnen; i
tablettform el. flytande form; kallas äv. ’per os’

per rectum, p.r. * ► genom ändtarmen
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pigment pigmentum * ► sammanfattande benämning på färgat material av olika
slag i människokroppens vävnader

pisksnärtsskada whiplash injury * ► skada som uppstår när nackens mjukdelar
utsätts för en kraftig översträckning, vilket händer särskilt vid trafikolyckor. Blir
man påkörd bakifrån kan huvudet åka bakåt-framåt, som en pisksnärt

placenta placenta * ► se SYN moderkaka
plack plaque * ► medicinsk term för 1. ett antal mestadels onormala
vävnadsstrukturer i t.ex. artärväggarna, huden och hjärnan 2. även
kariesframkallande beläggning på tänderna

plasma plasma sanguinis * ► kortform för blodplasma
plastikkirurgi chirurgia plastica * ► del av kirurgin som avser korrigering av
missbildningar och förvärvade kroppsfel t.ex. olycksfallsskador (spec. sådana
som förstört utseendet)

platt ben os planum * ► platt bentyp som finns i skallen, bröstkorgen och
bäckenet, till skillnad från t.ex. lufthaltiga ben som finns i ansiktsskelettet Jfr
långt ben

plattfot pes el. talipes planus * ► felställning i foten med sänkt el. nedsjunket
fotvalv, vilket kan medföra ben- och ryggbesvär

pleurapunktion pleurocentesis * ► stick genom bröstkorgen in genom
lungsäcken, vanligen för att tömma vätska

plogben vomer * ► det plogformiga benet i nässkiljeväggen
plomb * ► fyllning i tand
plågad * ► pinad
plåster * ► sårförband med självhäftande remsor på ömse sidor om den
medicinskt verksamma delen; används på mindre och lindrigare sår SYN
häftplåster

plötslig spädbarnsdöd sudden infant death syndrome, SIDS * ► plötsligt
dödfall hos till synes friskt spädbarn (oftast 2-4 mån gammalt), vanligen i
sömnen

pneumoni pneumonia * ► inflammation i lungvävnaden, oftast bara i begränsade
partier, ibland en hel lob SYN lunginflammation

pneumothorax pneumothorax * ► läckage av luft in i utrymmet mellan
lungsäckens båda blad; ger andnöd Jfr kollaps 1

poliklinik * ► öppenvårdsmottagning vid sjukhus
polio poliomyelitis anterior acuta epidemica * ► en svår virussjukdom som kan
skada det centrala nervsystemet och ge varaktig förlamning

pollenallergi * ► överkänslighet för pollen
polyp polypus * ► knopp- el- stjälkliknande utväxt från hud el. slemhinna, ibland
med flera utskott

porfyri porphyria * ► grupp av ärftliga sjukdomar vilka beror på brist på något av
de enzymer som deltar vid syntesen av hem, som ingår i hemoglobinmolekylen
och innehåller bl.a. protoporfyrin

pormask comedo * ► vardaglig benämning för en typ av komedon
portven vena portae * ►se SYN portåder
portåder vena portae * ► den stora ven som för blodet från mag-tarm-kanalen,
mjälten och bukspottkörteln till levern SYN portven

postkoital postcoitalis * ► som inträffar eller gör sig gällande direkt efter samlag
postnatal postnatalis * ► som inträffar el. visar sig efter (i nära anslutning) till
födseln

postoperativ postoperativus * ► som inträffar el. förekommer efter en operation
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potens potentia * ► (mans) förmåga att genomföra ett samlag
potträning * ► det att lära ett litet barn reglera sin tarm och sin blåsa
p-piller * ► kortform för preventivpiller
predisposition praedispositio * ► speciell mottaglighet eller benägenhet
preeklampsi prae-eclampsia * ► komplikation under senare delen av en
graviditet som innebär blodtrycksstegring, ökad proteinutsöndring i urinen och
ofta vätskeansamling; utan behandling kan tillståndet övergå i eklampsi 2
SYN graviditetstoxikos SYN havandeskapsförgiftning

premedicinering * ► intag av lugnande medel före narkos i samband med
operation eller undersökning

premenstruell * ► som avser eller hör samman med tiden omedelbart före en
menstruation; som inträffar före en menstruation

premolar dens praemolaris * ► liten kindtand, främre kindtand
prenatal praenatalis * ► som inträffar före födelsen
preoperativ praeoperativus * ► som finns, görs, inträffar eller gör sig gällande
före en operation

preparat * ► 1. kemiskt preparat, något som framställts på kemisk väg, t.ex.
läkemedel 2. biologiskt eller mikroskopiskt material som iordningsställts för
laboratoriemässig undersökning

presenil demens dementia praesenilis * ► demenssjukdom (vanligen
Alzheimers sjukdom, pannlobsdemens eller hjärnskador som är orsakade av
kärlsjukdomar) som ger sina första symtom redan före ålderdomen

preventiv praeventivus * ► förebyggande
preventivmedel * ► medel som används vid sexuellt umgänge för förhindrande
av befruktning, kallas även: antikonceptionsmedel

preventivpiller * ► tablett som en kvinna intar som preventivmedel och som
innehåller kvinnliga könshormoner SYN p-piller

pricktest * ► metod för att ställa diagnos vid allergi
primärvård * ► inledande eller grundläggande vård t.ex. vid vårdcentral
privatpraktiserande läkare * ► läkare som har privatpraktik
profylax * ► förebyggande åtgärd eller behandling, t.ex. vaccination, viss
medicinering

prognos prognosis * ► förutsägelse om en sjukdoms förlopp
projektion * ► omedveten överföring av obehagliga eller komplicerade tankar
och känslor på personer i omgivningen

proktoskopi proctoscopia * ► undersökning av ändtarmens nedre del med hjälp
av ett proktoskop som förs in i ändtarmsöppningen

prolaps prolapsus * ►se SYN framfall
propp * ► kortform för blodpropp
prostata prostata * ►se SYN blåshalskörtel
prostataförstoring hyperplasia prostatae * ► godartad förstoring av
prostatakörteln med symtom som försvårad blåstömning, trängningar och
’efterdropp’

prostatainflammation prostatitis * ►se SYN prostatit
prostatit prostatitis * ► inflammation i prostata SYN prostatainflammation
protein * ► grupp organiska föreningar som har stor betydelse för cellernas och
därmed vävnadernas och organens funktion

protes prothesis * ► konstgjord ersättning för en förlorad kroppsdel, t.ex. ben- el.
armprotes

prov * ► undersökning med hjälp av någon mätmetod
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provrörsbefruktning * ► populär benämning för in vitro-fertilisering, IVF
psoriasis psoriasis * ► kronisk hudsjukdom med rodnande, fjällande fläckar som
är välavgränsade

psykiater * ► läkare som har specialistkompetens i psykiatri
psykiatri psychiatria * ► vetenskapen och läran om de psykiska sjukdomarna
psykisk * ► som har att göra med själen eller själslivet
psykiskt funktionshinder * ► funktionshinder som beror på psykisk sjukdom
el. psykisk störning Jfr funktionshinder

psykiskt omhändertagande * ► omhändertagande som syftar till att bistå en
människa psykiskt, ofta i en krissituation, bl.a. genom att lyssna, samtala och
ge stöd

psykiskt status * ► psykiskt tillstånd (t.ex. vid undersökning)
psykisk utvecklingsstörning * ► nedsättning i de intellektuella funktionerna
som inträder redan i tidig ålder SYN förståndshandikapp
SYN mental retardation

psykofarmaka * ► läkemedel som påverkar de psykiska funktionerna
psykogen * ► som härstammar från psyket, själsligt betingad, med psykisk orsak
psykolog * ► person som genomgått högskoleutbildning i psykologi och
legitimerats som psykolog av Socialstyrelsen

psykologi psychologia * ► läran om de psykiska företeelserna, om beteendet
och upplevelserna

psykopati psychopathia * ► äldre benämnig för ’antisocial personlighetsstörning’
och kännetecknas av bristfällig kontroll av driftsimpulser, känslokyla, tendens
till aggressivitet och oförmåga till lojalitet och identifikation med familj, arbete

psykoprofylax * ► metod för att underlätta förlossning med undervisning om hur
förlossningen förlöper och en speciell andningsteknik

psykos psychosis * ► svårare form av psykisk sjukdom kännetecknad av
allvarliga brister i uppfattningen av verkligheten och den egna personen

psykosomatisk psychosomaticus * ► som berör el. hänger ihop med både
själen och kroppen

psykoterapi psychotherapia * ► behandling av psyksiska störningar med
metoder förankrade i psykologisk teori, t.ex. samtalsbehandling,
beteendeterapi

psykotisk psychoticus * ► som lider av en psykos
pubertet pubertas * ► tidsperiod under tonåren med utveckling till könsmognad
pulpa pulpa * ► kärl- och cellrik vävnad i olika organ
puls pulsus * ► tryckvåg genom kroppens artärer varje gång hjärtkamrarna drar
ihop sig och pumpar ut blod; undersöks vanligen genom fingertryck på
radialartären strax ovanför handloven

pulsera * ► klappa i takt med hjärtslagen
pulsåder arteria * ►se SYN artär
pulsåderbråck aneurysma * ►se SYN aneurysm
pung scrotum * ► den hudsäck el. påse under penis där testiklarna är belägna
pungbråck hernia scrotalis * ► bråck som genom ljumskkanalen tränger ner i
pungen

punktera * ► sticka (hål), t.ex. i en böld för att tömma var; utföra punktion
punktion punctio * ► instick med ett rörformigt instrument i en kroppshålighet el.
ett organ, t.ex. för att hämta ut vätska

pupill pupilla * ► den runda, mörka öppningen i regnbågshinnans (iris) centrum
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påssjuka parotitis epidemica * ► smittsam barnsjukdom med svullnad i
öronspottkörtlarna orsakad av paramyxovirus

R
radikaloperation * ► kirurgiskt ingrepp som avser att fullständigt avlägsna ett
sjukt parti eller att helt reparera ett felläge

radikulit radiculitis * ► inflammation i en nervrot
radiologi radiologia * ► medicinsk specialitet och läran om den medicinska
användningen av röntgenstrålning och andra former av joniserande strålning

radioterapi radiotherapia * ► användning av joniserande strålning för
sjukdomsbehandling, framför allt vid cancer SYN strålbehandling

rakit r(h)achitis * ►skelettsjukdom hos barn, orsakad av D-vitaminbrist; yttrar sig
i bristande förkalkning av nybildat ben och urkalkning av färdigbildat ben med
skelettdeformitet som följd

rapning eructatio * ► ljud som uppstår då luft eller annan gas pressas från
magsäcken genom övre magmunnen till matstrupen

raseriutbrott * ► våldsamt vredesutbrott
rassel * ► ljud från luftrören, speciellt under inandningsfasen vid avlyssning av
lungorna

reaktion reactio * ► svar, rörelse el. verkan som sker hos en organism då den
utsätt för retning

reaktiv reactivus * ► som utgör reaktion på något
reaktiv psykos * ► en godartad psykos som utlöses som reaktion på mycket
starka livsupplevelser

receptbelagd * ► som kräver läkarrecept
recidiv recidivum * ► återfall t.ex. i en sjukdom, kriminalitet, missbruk e.d.
recidiverande recidivans * ► återkommande, återfallande
reflex reflexus * ► 1. återkastning, återsändning, gensvar 2. snabb ofrivillig och
upprepbar rörelse el. organeffekt (t.ex. hudrodnad) som utlöses av en retning

reglering * ► 1. styrning, kontroll 2. äldre benämning på menstruation
regnbågshinna iris * ►se SYN iris
regression regressio * ► tillbakabildning, tillbakagång av t.ex. en tumör el. en
sjukdom (således ett tillfrisknande)

rehabilitering * ► återanpassning till ett normalt liv av handikappad, sjuk eller
kriminellt belastad person

rektal rectalis * ► som avser eller hör samman med ändtarmen
rektoskopi rectoscopia * ► undersökning av tjocktarmens nedre del och
ändtarmen med hjälp av ett rektoskop

relaxans relaxans * ► uppmjukande el. avslappande medel, t.ex.
muskelavslappande, krampstillande och huduppmjukande medel
SYN avslappande medel

remiss * ► 1. översändande av en patient till en annan läkare eller till
sjukhusklinik för konsultation, undersökning eller behandling 2. handling på
vilken denna hänvändelse är skriven

remission remissio * ► lättnad, tillfällig förbättring i ett sjukdomstillstånd
remittera * ► skicka en patient vidare till en annan läkare eller till sjukhusklinik
för konsultation, undersökning eller behandling

renlig * ► som är noga med att hålla sig själv och sin omgivning ren
residualurin * ► urin som stannar kvar i blåsan efter blåstömning SYN resturin
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resistens resistentia * ► 1. motståndskraft 2. palpabel förändring
respirator * ► apparat för konstgjord andning
resturin * ► se SYN residualurin
retarderad retardatus * ► fördröjd
retlighet * ► det att lätt bli irriterad
retning stimulus * ► faktor (t.ex. en beröring, ett ljud, en ljuskvantitet) som
framkallar en tillståndsförändring (en reaktion) hos en organism

reumatisk feber febris rheumatica * ► autoimmun sjukdom med allergisk
reaktion efter en infektion av A-streptokocker vilken kan leda till reumatiska
hjärtfel och akut ledgångsreumatism

reumatism * ► vardaglig term för reumatoid artrit
revben costa * ► ettdera i en grupp tunna, platta ben som utgår från ryggraden
och tillsammans bildar bröstkorgen

revbensbrott fractura costae * ► fraktur på ett revben
revbensbåge arcus costalis * ► nedre främre bågformade avslutningen av
bröstkorgen

revorm * ► ringformig svampsjukdom i huden SYN ringorm
rigid rigidus * ► stel, styv; svår att anpassa; psykiskt fastlåst
ringbrosk cartilago cricoidea * ► nedre ringformig del av broskskelettet i
struphuvudet

ringfinger digitus anularis * ► fjärde fingret från tummen räknat
ringorm * ►se SYN revorm
rodnad rubor * ► röd färgskiftning pga. ökad genomblödning 1. av hud el.
slemhinna som ett av de typiska tecknen på inflammation 2. av ansikte och
hals som tecken på nervositet el. förlägenhet

rond * ► kortform för läkarrond
ros(feber) erysipelas * ► hudinflammation som orsakas av betahemolytiska
streptokocker

rotbehandling endodonti * ► utrymning av innehållet i en tandrotskanal med
därpå följande fyllning

rotfyllning * ► plombering av en utrymd tandrotskanal
rubbning disturbatio * ► störning
rudiment rudimentum * ► förkrympt rest; outvecklat el. tillbakabildat organ
rullator * ► gånghjälpmedel för rörelsehindrad
rullstol * ► hjälpmedel att förflytta sig med för rörelsehindrad
rullstolsburen * ► som inte kan förflytta sig utan rullstol
rus * ► tydligt omtöckningstillstånd framkallat av t.ex. alkohol, narkotika eller
vissa lösningsmedel

rusdryck * ► alkoholhaltig dryck
rygg dorsum * ► bålens baksida från nackbenet ned till svansbenet
ryggkota vertebra * ► skelettdel som ingår i ryggraden SYN kota
ryggmärg medulla spinalis * ► den del av det centrala nervsystemet som ligger
innesluten i ryggmärgskanalen och som har till funktion dels att bilda
omkopplingsstation el. centrum för reflexer, dels för att förmedla förbindelsen
mellan hjärnan och den övriga kroppen

ryggmärgsbråck spina bifida cystica * ► benämning på en medfödd
missbildning på ryggraden, som innebär att ryggmärgen ligger oskyddad

ryggrad columna vertebralis * ►se SYN kotpelare
ryggskott lumbago * ►se SYN lumbago
ryggvärk dorsalgia * ► värk i ryggen
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rytmrubbning arrhythmia * ►se SYN arytmi
röda hund rubella * ► infektionssjukdom orsakad av togavirus med typiska
hudutslag som främst drabbar barn

röd blodkropp erythrocytus * ►se SYN erytrocyt
rökavvänjningsklinik * ► speciell mottagning för patienter som vill ha hjälp
med att sluta röka

rörben * ► långt ben med rörformigt mittparti
rörelsehindrad * ► person som inte har full rörlighet i sin kropp p.g.a.
exempelvis förlamning eller handikapp

rörelsesjuka kinetosis * ► sjukliga yttringar i form av yrsel, illamående,
kräkningar etc. vid ovana lägesförändringar hos kroppen SYN åksjuka

rörlighet * ► kroppens förmåga till rörelse, som beror dels på ledrörligheten och
dels på muskeltöjbarheten

S
sakralanestesi anaesthesia sacralis * ► se SYN epiduralanestesi
sakroilit sacroiliitis * ► inflammation i sakroiliakaleden, dvs. leden mellan
korsbenet och tarmbenet

saliv saliva * ► vattenlösning av slem, oorganiska salter, enzymer m.m. som
avsöndras av spottkörtlarna

salmonella salmonellos * ► benämning på sjukdomstillstånd orsakat av
salmonellabakterier

salmonellos salmonellosis * ► diarré orsakad av salmonellabakterier
salpingit salpingitis * ► 1. inflammation i äggledaren SYN
äggledarinflammation 2. inflammation i örontrumpeten

saltsyra acidum hydrochloricum * ► oorganisk syra som bl.a. ingår i magsaften
samlag coitus * ► könsumgänge
sammanbrott * ► se SYN kollaps 3
sammandragning contractio * ►se SYN kontraktion
samtalsterapi * ► form av psykiatrisk behandling som går ut på att via samtal
stödja patienten

sanitetsbinda * ►se SYN dambinda
sarkom sarcoma * ► elakartad tumör som utgår från stödjevävnad (bindväv,
brosk, benvävnad)

scharlakansfeber scarlatina * ► smittsam infektionssjukdom orsakad av
streptokocker med feber, inflammation i svalget, röda finprickiga utslag

schizofreni schizophrenia * ► benämning på svåra psykiska sjukdomstillstånd
(psykoser) som kännetecknas av splittring av de psykiska funktionerna där
tankar, känslor och handlingar upplevs som främmande, ofta styrda utifrån

seborré seborrhoea * ► talgig hud pga. ökad avsöndring från talgkörtlarna med
bildning av torra, feta fjäll; förekommer det i hårbotten kallas detta mjäll

sedativ 1. sedativus 2. sedativum * ► 1. som har lugnande verkan 2. lugnande
medel

sediment sedimentum * ► bottensats, fällning
sekret secretum * ► avsöndrad vätska
sekretion secretio * ► avsöndring (av sekret) SYN utsöndring
sena tendo * tänjbar glänsande bildning av bindväv som fäster en muskel vid
skelettet
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senfäste insertio tendinis * den plats på ett skelettben där en sena från en
muskel fäster

senhinna sclera * ► yttersta skiktet i ögonglobens vägg
senhinneinflammation scleritis * ►se SYN sklerit
senil demens dementia senilis * ► demens som debuterar i ålderdomen (seniet)
dvs. efter 65 års ålder SYN åldersdemens

senilitet senilitas * ► egenskapen att vara senil
seninflammation tendinitis * ►se SYN tendinit
sensibilisering sensibilisatio * ► åstadkommandet av en känslighet, spec.
allergisk känslighet (överkänslighet)

sensibilitet sensibilitas * ► som fysiologisk term förmåga att ta emot
sinnesintryck (särskilt känselförnimmelser) SYN känslighet

sensitivitet sensitivitas * ► 1. känslighet: ett laboratorieprovs förmåga att påvisa
en sjukdom hos patienter som med säkerhet har sjukdomen ifråga 2.(psyk.)
ytterst känslig, överkänslig

senskideinflammation tendovaginitis * ►se SYN tendovaginit
separationsångest * ► barnets rädsla att förlora sin mor, far el. annan ständig
vårdare

sepsis sepsis * ► tillstånd vid vilket det finns sjukdomsframkallande bakterier i
blodet

serum serum * ► vanligen detsamma som blodserum
sexualitet sexualitas * ► sammanfattande benämning på de beteenden och
behov som ingår i el. är knutna till parning (samlag)

sexualupplysning * ► undervisning i sexuella frågor
sexuellt umgänge * ► samlag
sexuellt överförbar sjukdom, STD sexually transmitted disease * ► sjukdom
som sprids från person till person främst genom sexuell kontakt
SYN könssjukdom SYN venerisk sjukdom

sfinkter sphincter * ► ringformig muskel som sluter till el. tränger ihop en
öppning SYN slut(ar)muskel

silben os ethmoidale * ► ett av ansiktsskelettets ben, vilket ingår i näshålans tak
och där är försett med små, fina hål för luktnerverna

silikos silicosis * ► kronisk lungsjukdom som orsakas av att man andats in damm
innehållande kiseldioxid, t.ex. kvarts; ger förstöring av lungvävnaden med
tilltagande andnöd SYN stendammlunga

simulant * ► person som låtsas vara sjuk
sinnesförvirring * ► tillfällig själslig störning
sinnesnärvaro * ► förmåga att tänka klart och handla rätt i oväntade eller
riskfyllda situationer

sinnesrörelse * ► stark känsla som tydligt kommer till uttryck
sinnesstämning * ► känslomässigt tillstånd
sinnesvilla hallucinatio * ►se SYN hallucination
sinuit sinuitis * ►se SYN bihåleinflammation
sinusknuta nodus sinu-atrialis * ► muskelknuta i hjärtat mellan högra förmaket
och övre hålvenen som reglerar hjärtrytmen

sinusrytm * ► hjärtats normala rytm med regelbundna hjärtslag
sittben ischium, os ischii * ► bäckenets nedersta ben
sittknöl tuber ischiadicum, tuber ossis ischii * ► den framskjutande delen av
sittbenet på vilken man sitter
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sjukdomstecken * ► sjukdomsyttringar som upptäcks, vanligen av läkare, vid
undersökning av en sjuk person; ett sjukdomstecken är en fysisk eller psykisk
avvikelse från det normala Jfr symtom

sjukgymnast * ► yrkesutbildad person, som innehar legitimation och som på
läkares ordination ger rörelseterapi och annan behandling för att motverka och
minska t.ex. rörelsehinder

sjukgymnastik * ► sammanfattande benämning på behandlande,
rehabiliterande och förebyggande åtgärder vid sjukdomar och skador

sjukhem * ► hem för kroniskt sjuka
sjukhussjuka * ► infektion som uppstår på sjukhus
sjukintyg * ► intyg om sjukdom
sjuklig * ► person som har svag hälsa och ofta blir sjuk
sjukvårdare * ► samlingsbegrepp för sjukvårdande personal t.ex. vid mässa
eller festival eller inom det militära

sjukvårdsbiträde * ► yrkeskategori inom sjukvården
sjukvårdsupplysning * ► telefonrådgivning i sjukvårdsfrågor
självbehärskning * ► förmågan att kontollera egna känslor och affekter
självförakt * ► förakt för den egna personen
självförtroende * ► stark tilltro till den egna förmågan
självförverkligande * ► förverkligande av den egna personlighetens
inneboende möjligheter

självhävdelse * ► strävan att göra sig gällande i egna och andras ögon, att
vinna uppskattning från andra, att känna sig överlägsen andra

självkänsla * ► medvetenhet om den egna personlighetens värde
självmord suicidium * ► medvetet tagande av eget liv
självmordsbenägen * ► disponerad för självmord
självmordsförsök tentamen suicidii * ► det att försöka ta livet av sig själv SYN
suicidalförsök

sjösjuka morbus nauticus, vomitus marinus * ► form av rörelsesjuka
skabb scabies * ► hudinfektion orsakad av skabbkvalster, som borrar sig in i
huden och orsakar intensiv klåda och förtjockning av huden

skabbkvalster Sarcoptes scabiei * ► det skabbkvalster som drabbar människa
skada trauma * ►se SYN trauma
skalle cranium * ►se SYN kranium
skalpell * ► liten, rak operationskniv med orörligt blad
skamkänsla * ► benägenhet el. förmåga att känna skam; äv. om själva känslan
skavsår excoriatio * ► sår som uppkommer då huden utsätts för tryck samtidigt
som kroppsdelen rör sig

skelett skeleton, sceletum * ► det system av ben som ger kroppen stadga
skelning strabismus * ► en vanligen medfödd oförmåga att samtidigt rikta båda
ögonen åt samma föremål SYN skelögdhet

skelögd * ► person som lider av skelögdhet, äv. kallat ’vindögd’
skelögdhet strabismus * ►se SYN skelning
skenben tibia * ► ben som tillsammans med vadbenet, fibula, bildar
underbensskelettet

skiljevägg s(a)eptum * ► vägg som skiljer två utrymmen från varandra
skintigrafi scintigraphia * ► isotopröntgenundersökning
sklerit scleritis * ► inflammation i ögats senhinna SYN senhinneinflammation
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sklerodermi sclerodermia * ► bindvävssjukdom som kännetecknas av att huden
blir hård och förtjockad pga. ökad inlagring av kollagen i läderhuden; samtidigt
uppkommer sjukliga förändringar i mindre blodkärl i huden och även i inre
organ

skleros sclerosis * ► konsistensökning och förhårdnad av en vävnad, i regel
beroende på ökad bildning av bindvävsfibrer (kollagen) som förtätas och binds
till varandra

skolios scoliosis * ► sjuklig krökning i sidled av ryggraden
skoltandvård * ► benämning på ett föråldrat begrepp som innebar att skolbarn
fick del avtandvård i eller i närheten av skolan; det fanns ”skoltandläkare”och
”skoltandsköterskor”; skoltandvård används ibland synonymt medvad som i dag
kallas ”barn- och ungdomstandvård” som ges gratis till alla barn mellan 0-20 år

skorv favus * ► vardaglig benämning på olika hudsjukdomar, bl.a. mjölkskorv
skotom scotoma * ► område i synfältet som har nedsatt eller upphävd
synuppfattning SYN synfältsbortfall

skottsår vulnus sclopetarium, vulnus bombardarium * ► sår som orsakats av
skjutvapen

skov * ► plötsligt uppflammande av en sjukdom som är i ett lugnt skede;
uppflammande av ett kroniskt sjukdomstillstånd till ett mer intensivt skede

skrapning abrasio * ► operativt borttagande av slemhinnor el. slemhinnepartier,
t.ex. i livmoder el. av polyper i näsa och svalg

skrubbsår * ► ytligt sår i huden som uppkommit genom skrapning mot något
grovt

skrumplever cirrhosis hepatis * ►se SYN levercirros
skrumpnjure * ► vardaglig benämning för en njure som skrumpnat p.g.a.
missbildning eller kronisk njursjukdom

skråma * ► mindre, ytligt sår
skräddarmuskel musculus sartorius * ► snett förlöpande muskel på lårets
framsida som medverkar vid höftledens och knäledens rörelser

skulderblad scapula * ► trekantigt, parigt ben som tillhör skuldergördeln
skuldergördel cingulum membri superioris * ► den del av skelettet som förenar
det övre extremitetsparet med axialskelettet; skuldergördeln består av ett
skulderblad (scapula) och ett nyckelben (clavicula) på varje sida

skuldkänsla * ► känsloreaktion, som utlöses till följd av en utförd eller tänkt
handling, som strider mot individens moraluppfattning

skärmbildsundersökning * ► en typ av röntgenundersökning vid vilken bilden
uppfångas på en skärm och genomlysningsbilden fotograferas

skärsår vulnus incisum * ► sår som orsakats genom skärskada el. genom snitt
SYN snittsår

sköldbrosk cartilago thyreoidea * ► struphuvudets största brosk, som på
halsens framsida bildar adamsäpplet

sköldkörtel glandula thyreoidea * ► enodkrin körtel under struphuvudet på
halsens framsida som har betydelse för kroppens ämnesomsättning

skörbjugg scorbutus * ► sjukdom orsakad av C-vitaminbrist med benägenhet för
blödning som huvudsymtom

slag(anfall) * ► se SYN stroke
slaggämne * ► den del av födan som inte spjälkas i tarmkanalen och som inte
tas upp av blodet

slappna av * ► bli slappare eller mera avspänd
slem mucus * ► segt sekret
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slemhinna (tunica) mucosa * ► kroppsvävnad som består av epitelceller i ett
eller flera skikt samt en tunn bindvävshinna och som täcker insidan av flera
organ, t.ex. tarmkanalen, andningsvägarna, urinvägarna och ögonlocken

slemlösande medel mucolyticum * ► samlingsnamn på läkemedel med förmåga
att göra slem i luftvägarna mindre segt och därmed lättare att hosta upp

slemsäck bursa mucosa * ► vätskefylld bindvävssäck särskilt vid en led som
skyddar och underlättar ledens rörelser

slida vagina * ► slemhinnekanal som är nedersta delen av de kvinnliga
könsorganen SYN vagina

slidkatarr colpitis, vaginitis * ► inflammation i slidans slemhinna med symtom
som flytning, irritation, klåda och värk SYN kolpit SYN vaginit

slitsår vulnus laceratum el. dilaceratum el. scissum * ► sår som uppkommit pga.
avslitning

slut(ar)muskel sphincter * ► se SYN sfinkter
sluten fraktur fractura simplex * ► fraktur där huden är oskadad
sluten psykiatrisk vård * ► psykiatrisk vård vid vilken patienten är intagen på
sjukhus eller motsvarande

sluten vård * ► sjukvård vid vilken patienten är intagen på sjukhus
smaklök caliculus gustatorius * ► grupp av celler i tungan eller gommen, som
förmedlar smakintryck

smaksinne * ► sinne som förmedlar smakintryck
smegma smegma * ► halvfast massa som förekommer i veckbildningar på de
yttre könsorganen och består av talgkörtelsekret och avstött epitel; äv.
benämning för liknande massa som täcker huden hos nyfödda

smitta * ► 1. överföring från en individ till en annan av smittämne 2. överföra
infektion; vara smittsam

smittbärare * ► person som sprider smitta utan att själv vara sjuk
smittkoppor variola * ► en numera utrotad, mycket smittsam virusframkallad
sjukdom med hög dödlighet som gav hög feber och blåsformiga utslag som
efterlämnade ärr

smittsam contagiosus * ► som lätt överförs från en individ till en annan (om
sjukdom)

smärtförnimmelse * ► upplevelse av smärta som en reaktion på en retning
SYN smärtsensation

smärtlindring * ► samlingsterm för alla former av åtgärder för att lindra eller
upphäva smärta

smärtsensation * ► se SYN smärtförnimmelse
smärtstillande medel analgeticum * ► se SYN analgetikum
snitt * ► 1. resultat av skärning i eller genom något 2. kortform för kejsarsnitt
snittsår vulnus incisum * ► se SYN skärsår
snuva rhinitis * ► ökad utsöndring av slem från körtlarna i nässlemhinnan, ofta
orsakat av inflammation i nässlemhinnan

snäcka cochlea * ► del av innerörats benlabyrint SYN öronsnäcka
social fobi sociophobia * ► obefogad rädsla för olika former av sociala
situationer; kallas äv. social ångest och sociofobi

sockerbelastningsprov * ► vardaglig benämning för SYN
glukosbelastningsprov

sockersjuka diabetes mellitus * ► se SYN diabetes
solsting insolatio, heliosis * ► sjukdomstillstånd framkallat av stark direkt
solbestrålning av huvud och nacke
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somatisk somaticus * ► kroppslig, som har med kroppen att göra
sommarsjuka * ► vardaglig benämning på vissa former av maginfluensa som
inträffar på sommaren

sond * ► instrument i form av en stav, rör, slang e.d. som används för att
undersöka håligheter i organ, tappa ut vätska, vidga passage m.m.

spasmolytikum spasmolyticum * ► läkemedel mot kramp
SYN kramplösande medel

spastisk spasticus * ► som har att göra med muskelryckningar
spatel * ► instrument av trä, metall, glas eller plast för att trycka ned tungan eller
för att stryka ut salva e.d.

specialist * ► läkare med specialistkompetens i någon medicinsk specialitet
sperma sperma * ► se SYN sädesvätska
spermadonator * ► man som ger sin sperma för insemination
spermie spermium * ► manlig könscell SYN sädescell
spetsfot pes el. talipes equinus * ► felställning av foten som hålls med tårna
nedåt, vid t.ex. kronisk sammandragning i vadmuskulaturen (kontraktur) efter
skada i centrala nervsystemet

spinal spinalis * ► som hör till el. avser ryggraden el. ryggmärgen
spinalanestesi anaesthesia spinalis * ► form av ryggbedövning där
bedövningsmedel injiceras i ryggmärgsvätskan under den hårda
ryggmärgshinnan så att ett flertal nervrötter (dvs. de delar av nerverna som är
belägna nära ryggmärgen) blockeras, varvid smärtupplevelse i nedre delen av
kroppen förhindras

spinalutskott processus spinosus * ► bakåtriktat utskott på en ryggkota som
utgör fästen för muskulatur och ledband (ligament) SYN taggutskott

spindelvävshinna arachnoidea * ► den spindelvävsliknande, mellersta av de tre
hjärnhinnorna vilka omger både hjärnan och ryggmärgen

spiral * ► intrauterint preventivmedel
spirometri spirometria * ► mätning av de luftvolymer som en person kan andas
in och ut (under enstaka tillfälle el. under en viss tid)

splitterfraktur fractura comminuta * ► flera brott på ett och samma skelettben
resulterande i många benfragment

splittersår vulnus bombardarium * ► sår som orsakats av splitter
spolmask Ascaris lumbricoides * ► spolformig rundmask som parasiterar i
tarmkanalen; ger lättare matsmältningsrubbningar

spontan abort abortus spontaneus * ► kallas i dagligt tal för missfall
spottkörtel glandula salivaria * ► körtel i munhålans slemhinna som avsöndrar
saliv

springmask Enterobius vermicularis * ► en typ av spolmask som parasiterar i
tarmkanalen; ger klåda vid analöppningen

spruta * ► 1. injektionsspruta 2. injektion
språngben talus * ► ett ben i vristen
sputum sputum * ► eg. spott; något upphostat SYN upphostning
späda * ► blanda en vätska med t.ex. vatten så att den blir mindre koncentrerad
spädbarnsvård * ► vård av små barn mellan födelsen och ett års ålder
spänningshuvudvärk cephalalgia musculotensiva * ► den vanligaste formen av
huvudvärk som har sitt ursprung i huvudets och halsens muskler, uppkommer
pga. t.ex. olämpliga arbetsställningar eller psykiska spänningstillstånd

spänningsvärk * ► värk i muskler som orsakas av spänning
stabil stabilis * ► stadig, bestående
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stafylokock staphylococcus * ► druvklaseformad bakterie av släktet
Staphylococcus som är en del av vår närmaste omgivning och ger oftast
harmlösa hudinfektioner men är potentiellt patogen och kan bli livshotande i
vissa situationer

stamning dysphemia, balbutismus * ► talrubbning som yttrar sig i en sorts kramp
i talorganen; inträder särskilt vid uttalet av de explosiva konsonanterna
(p, t , k , b, d och g)

starr 1. catar(rh)acta 2. glaucoma * ► benämning på några ögonsjukdomar,
framför allt 1. katarakt (SYN grå starr) 2. glaukom (SYN grön starr)

starrglas * ► mycket starka konvexa glas för att tillfälligt ersätta en bortopererad
ögonlins

stas stasis * ► ansamling av vätska pga. avflödeshinder SYN stockning
status status * ► benämning för tillstånd; kan avse t.ex. patientens tillstånd vid
undersökningen Jfr blodstatus

stelkramp tetanus * ► infektion orsakad av en bakterie som bildar ett starkt
nervgift som framkallar våldsamma kramper vilka ibland kan leda till döden;
vaccin mot stelkramp kan ges

stendammlunga silicosis * ► se SYN silikos
stenos stenosis * ►s e SYN förträngning 1
steril sterilis * ► 1. fri från bakterier, virus och svampar; absolut ren 2. ofruktsam,
som inte kan få avkomma

sterilisering sterilisatio * ► 1. det att åstadkomma sterilitet genom operation,
strålning eller medicinering 2. det att åstadkomma bakteriefrihet genom värme
eller med kemiska medel

sterilitet sterilitas * ► 1. ofruktsamhet 2 frånvaro av mikroorganismer
stetoskop * ► instrument för avlyssning (auskultation), av ljud från hjärta, lungor
eller andra organ

stick * ► införande av något vasst i hud
stickningar * ► kroppslig känsla av något som sticks
sticksår vulnus ictum, spissum el. punctum * ► sår som uppkommit genom ett
stick

stigbygel stapes * ► ett av de tre hörselbenen i mellanörat
stimulans * ► 1. stimulerande medel 2. uppiggning, eggelse, sporrande
ST-läkare * ► läkare som fullgör specialisttjänstgöring
stockning stasis * ► se SYN stas
stolpiller suppositorium * ► en läkemedelsform; liten cylinder el. kon som förs in
i ändtarmen med den verksamma substansen löst el. uppslammad i en
grundmassa (oftast fett) som smälter vid kroppstemperatur
SYN suppositorium

stomi stoma * ► kirurgiskt anlagd öppning, t.ex. öppning i buken för tömning av
urin eller avföring

stora bröstmuskeln musculus pectoralis major * ► muskel på bröstet framför
axelleden som hjälper till att föra armen mot kroppen

stora kroppspulsådern aorta * ► se SYN aorta
stora sätesmuskeln musculus glutaeus maximus * ► en av de tre kraftiga
muskler i sätesregionen vilka svarar för höftledens sträckning och utåtvridning
samt människans upprätta gång

storhetsvansinne megalomania * ► symtom av psykisk art där patienten tror sig
vara överdrivet enastående, mäktig, kunnig, märkvärdig; förekommer bl.a. vid
schizofreni, mani, vanföreställningssyndrom
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storhjärna cerebrum, encephalon * ► den största och mest rikhaltigt utvecklade
delen av hjärnan som består av två halvklotformiga delar, hemisfärer

stortå hallux * ► fotens innersta och största tå
streptokock streptococcus * ► kulformig bakterie av släktet Streptococcus som
finns i flera olika typer; vissa ger t.ex. endokardit och tandkaries, andra ger
lunginflammation; åter andra ger varbildande infektioner

stressfraktur * ► skelettskada som kan uppkomma hos friska individer utan
föregående trauma i samband med ökad belastning vid fysisk aktivitet
SYN utmattningsfraktur

stroke * ► samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning SYN slag(anfall)
struma struma * ► sjuklig förstoring av sköldkörteln
strupe trachea; oesophagus * ► benämning på dels luftstrupe, dels matstrupe
struphuvud larynx * ► det röstbildande organet i luftstrupens övre del; består av
fem brosk och tvärstrimmig muskulatur som åstadkommer broskens rörelser

struplock epiglottis * ► den övre nedfällbara broskdelen av struphuvudet; när
man sväljer fälls struplocket ned så att maten inte kommer ned i luftstrupen

strålbehandling radiotherapia * ► se SYN radioterapi
strålben radius * ► ben som tillsammans med armbågsbenet, ulna, bildar
underarmens skelett

strålkropp corpus ciliare * ►se SYN cialiarkropp
sträckbehandling * ► 1. numera ovanlig behandling av frakturer där sträcket,
en metalltråd som belastas med tyngder, vanligen kopplas till ett metallstift
som borrats genom ett skelettben och som genom ihållande dragning håller
frakturen i rätt läge under läkningen 2. sjukgymnastisk behandling med
dragning eller sträck i syfte att åstadkomma smärtlindring i ryggraden, t.ex. vid
diskbråck, eller i leder med förslitningssjukdom SYN traktion 2

sträckförband * ► anordning med vilken en skadad kroppsdel hålls sträckt vid
benbrott e.d. SYN traktion 1

sträckning distensio * ► plötslig övertänjning av muskel, vilket ger övergående
besvär SYN försträckning

stukning distorsio * ► se SYN distorsion SYN vrickning
stum * ► som saknar förmåga att tala
städ incus * ► ett av de tre hörselbenen i mellanörat
stämband plica vocalis * ► två per slemhinneveck som är uppspända i
struphuvudet och framkallar de toner som formas till språkljud

stärkande medel tonicum * ► förr benämning på medicin som ansågs vara
allmänt uppiggande, avhjälpa trötthet och dålig aptit samt öka
prestationsförmågan; innehöll vitaminer, ibland järn, ej sällan alkohol

stödförband * ► förband avsett att utgöra stöd för en skadad kroppsdel, t.ex.
elastisk binda, gipsbandage

stödkorsett * ► korsett utformad för att minska belastningen på ryggen efter
skada eller vid ryggsjukdom eller för att ge stadga vid muskelsvaghet

stödstrumpa * ► elastisk strumpa som används för att ge benen stöd
subkutan subcutaneus * ► belägen under (läder)huden; subkutan (sc) injektion
betyder t.ex. ’insprutning under huden’

substans substantia * ► 1. (kemi:) ämne, dvs. grundämne eller kemisk förening
2. (anatomi:) term för specifik vävnad eller materia

sugklocka * ► förlossningsinstrument som används för att dra fram barnet vid
komplicerad förlossning; med hjälp av vakuum sugs klockan fast vid barnets
hjässa och barnet kan dras fram SYN vakuumextraktor
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suicid suicidum * ► se SYN självmord
suicidal * ► som avser el. hör samman med självmord
suicidalförsök * ► se SYN självmordsförsök
suppositorium suppositorium * ► se SYN stolpiller
sura uppstötningar pyrosis * ► vardagligt uttryck för halsbränna
surrogat surrogatum * ► ersättning som i något viktigt avseende är sämre än det
den ersätter

sutur sutura * ► 1. tillslutning av sår med en söm med hjälp av tråd av t.ex.
catgut, silke, metall 2. ”bensöm”; fog mellan två skelettben eller bendelar

svalg pharynx * ► det muskulösa, slemhinneklädda rör som förbinder näs- och
munhålan med luftstrupen och matstrupen

svalgmandel tonsilla pharyngea * ► ansamling av lymfatisk vävnad i bakre
väggen av svalgets övre del, epifarynx, beläget bakom näshålan SYN
svalgtonsill

svalgtonsill tonsilla pharyngea * ► se SYN svalgmandel
svampsjukdom mycosis * ► se SYN mykos
svankrygg lordosis * ► ökning av den normala bakåtkonkava, dvs.
framåtbuktande, krökningen, lordosen, i ländryggen

svansben coccyx, os coccygis * ► trekantigt ben vid ryggradens slut, som
uppstått genom sammansmältning av 4-5 rudimentära svanskotor

svanskota vertebra coccygea * ► en av de 4–5 nedersta kotorna, vilka består av
rudimentära kotkroppar som i 30–35-årsåldern sammansmälter till svansbenet

svartna: det svartnar för ögonen * ► i fråga om upplevelse av mörker vid
svimning

svartsjukeparanoia * ► en vanföreställning, föreställningen att ens partner är
otrogen

svettkörtel glandula sudorifera * ► rörformig körtel belägen djupt ner i
läderhuden eller i underhuden som bildar svett och som med en utförsgång
mynnar på hudytan

svettning transpiratio * ► se SYN transpiration
svimning syncope * ► plötslig (och tillfällig) förlust av medvetandet, i regel
orsakad av rubbad blodcirkulation med blodtryckssänkning och otillräcklig
blodtillförsel till hjärnan

svindel syncope imminens * ► känsla av jämviktsrubbning och stark yrsel
(uppkommer ofta vid vistelse på höga höjder)

svinkoppor impetigo * ► se SYN impetigo
svullnad * ► utbuktning på grund av ansamling av vätska eller blod
svulst tumor * ► föråldrad benämning för tumör
svår(artad) gravis * ► som innebär en hög grad av ngt (negativt); allvarlig
SYN grav

svälla * ► öka i omfång ofta p.g.a. ansamling av vätska
svällkropp corpus cavernosum * ► bindväv med hålrum som finns i klitoris och
penis och som vid blodfyllnad möjliggör erektion

syfilis syphilis, lues * ► infektionssjukdom som orsakas av bakterien Treponema
pallidum som vanligen överförs vid sexuell kontakt och som delas in i tre
stadier; varav det tredje kan leda till svåra skador

symtom symptoma * ► sjukdomsyttring som uppfattas av den sjuke, dvs. ett
obehag eller lidande som sjukdomen framkallar; symtom är subjektiva, till
skillnad från sjukdomstecken
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symtomkomplex syndroma * ► flera sammanhörande symtom som alla pekar på
en viss sjukdom SYN syndrom

syn * ► det sinne med vilket vi uppfattar ljus SYN synsinne
syndrom syndroma * ► se SYN symtomkomplex
synfält campus * ► område från vilket ett öga vid oförändrad ställning kan
mottaga synintryck

synfältsbortfall scotoma * ► se SYN skotom
synnerv nervus opticus * ► 2:a hjärnnerven vars ändgrenar breder ut sig i
näthinnan

synsinne * ► se SYN syn 1
synskadad * ► som har svag eller obefintlig syn
synskärpa visus * ► ögats förmåga att se tydligt (att urskilja små detaljer,
upplösnings-förmåga)

synsvag * ► som har nedsatt syn
syra acidum * ► kemiskt ämne som strävar efter att avge vätejoner; ofta frätande
och med sur smak

syre oxygen * ► se SYN oxygen
syrgas * ► se SYN oxygen
syrgasmättnad * ► oxygenmättnad
sysselsättningsterapi * ► form av behandling där en patient med psykiska
störningar ges meningsfullt arbete

sår vulnus; ulcus * ► skada på någon av kroppens vävnader antingen genom yttre
påverkan el. våld (vulnus) el. genom en sjuklig förändring (ulkus)

sårbar * ► själsligen känslig
sårig * ► täckt av sår
sårskorpa crusta * ► hårdnad yta på sår
sädesavgång ejaculatio * ► uttömning av sädesvätska vid orgasm SYN
sädesuttömning

sädesblåsa vesicula seminalis * ► lillfingerstor körtel som mynnar i
sädesledaren intill blåshalskörteln (prostata) och som producerar ett proteinrikt
sekret som ingår i sädesvätskan

sädescell spermium * ► se SYN spermie
sädesledare ductus deferens * ► endera av två kanaler genom vilka spermierna
passerar från bitestiklarna till urinröret

sädessträng funiculus spermaticus * ► sträng som består av första
(uppåtstigande) delen av en sädesledare, blodkärl och nerver till en testikel
samt ett fodral av bindväv

sädesuttömning ejaculatio * se SYN sädesavgång
sädesvätska sperma * ► vätska som innehåller spermier och seminalplasma och
utsöndras vid sädesavgången SYN sperma

sängläge * ► det att ligga i säng för att vila
sängvätning enuresis nocturna * ► ofrivillig urinavgång under sömnen
sänka * ► se SYN sänkningsreaktion, SR
sänkningsreaktion, SR * ► prov på de röda blodkropparnas sjunk- eller
sänkningshastighet i en stillastående vätskepelare; provet är av betydelse för
att följa utvecklingen av en påvisad sjukdom SYN sänka

sätesbjudning * ► fosterbjudning eller läge där fostret vid förlossningen kommer
med sätet först

sätesmuskel musculus glutaeus * ► eg. en muskelgrupp som bildar de båda
skinkorna
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sömnlöshet insomnia * ► oförmåga att sova
sömnmedel hypnoticum * ► medel med sömngivande effekt
söva * ► få att somna t.ex. med hjälp av narkos

T
tablett tabletta * ► läkemedelsform innehållande en bestämd mängd verksam
substans att tas in genom munnen (peroralt)

taggutskott processus spinosus * ► se SYN spinalutskott
talamus thalamus * ► tumändstor, parig kärna i mellanhjärnan med anhopningar
av nervceller där celler utifrån (syn, hörsel, känsel etc.) kopplas om innan de
vidarebefordras till hjärnbarken

talbok * ► bok inläst på ljudband särskilt för synskadade
talfel * ► äldre benämning för talrubbning
talgkörtel glandula sebacea * ► säckformig bildning i läderhuden som
producerar talg; mynnar i en hårsäck

tallkottkörteln corpus pineale, epiphysis cerebri * ► övre hjärnbihanget, hos
människan en halvt ärtstor konformad kropp som sitter som en utväxt på
mellanhjärnans tak vid bakre kanten av tredje ventrikeln; utsöndrar melatonin
SYN epifys 2

talpedagog * ► person som undervisar i talteknik och behandlar talrubbningar
talrubbning * ► samlingsnamn för avvikelser i talets artikulation och störningar i
talrytmen SYN talfel

talstörning * ► störning i produktionen av språkljud, också stamning räknas till
talstörningarna

tampong * ► 1. liten kudde eller propp av bomull, vadd eller gasväv eller annat
sugande material som används för att suga upp vätska, stoppa blödning eller
hålla sårkanaler öppna och torra 2. ett menstruationsskydd som förs in i slidan

tandalveol alveolus dentalis * ► hålrum där tandens rot är förankrad i kälken
tandben dentinum * ► hård vävnad som utgör tandens huvudmassa
tandbrygga * ► konstgjord tandrad som är fäst vid återstående äkta tänder och
fyller ut mellanrum mellan dessa

tandemalj * ► hård, huvudsakligen oorganisk vävnad som täcker tandkronan i ett
mellan 0,5 och 2 mm tjockt lager SYN emalj

tandhals cervix dentis * ► övergången mellan tandkronan och tandroten
tandhygienist * ► yrkesbenämning för person som arbetar inom förebyggande
tandvård

tandkött gingiva * ► den del av munslemhinnan som omger tänderna och täcker
den tandbärande delen av käkbenen

tandköttsficka * ► utrymme mellan tand och tandkött
tandköttsinflammation gingivitis * ► se SYN gingivit
tandlossning(ssjukdom) parodontos * ► inflammation i tandkött, tandfäste och
käkben som kan leda till att tänderna lossnar

tandprotes * ► konstgjord ersättning för förlorade tänder eller delar av dem
tandreglering orthodontia * ► den del av tandvården som har specialiserat sig
på att diagnostisera, förebygga och behandla bett- och
tandställningsavvikelser SYN ortodonti

tandsprickning * ► mjölktändernas frambrytning genom tandköttet
tandsten calculus dentis, calculus dentalis * ► hård beläggning kring
tandhalsarna bestående bl.a. av kalksalter som utfällts ur saliven
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tandsticka * ► speciell tandpetare för rengöring av mellanrummen mellan
tänderna och stimulering av tandköttet

tandställning * ► 1. vardaglig benämning för tandregleringsapparat 2.
samlingsbegrepp för hur tänderna står i en käke, t.ex. trångt, spritt eller
oregelbundet

tandregleringsapparat * ► metall- el. plastanordningar som fästs vid
tandraderna för att gradvis åstadkomma förskjutning eller förflyttnig av
tänderna vid tandreglering SYN tandställning 1

tandtekniker * ► person som laboratoriemässigt utför vissa tekniska arbeten
inom tandvården, t.ex. tandproteser, men inte arbetar i patientens mun

tandtråd * ► tråd för rengöring av mellanrummen mellan tänderna
tandvärk dentalgia, odontalgia * ► ihållande smärta i el. intill en tand, vanligen
orsakad av karies el. inflammation i vävnaderna närmast runt tanden

tankeflykt * ► plötsliga kast från ämne till ämne som märks i uppskruvat talflöde
och ses speciellt vid maniska tillstånd

tankestörning * ► oförmåga att följa ett resonemang på ett sätt som är
begripligt för andra

tankevilla * ► felaktig föreställning om sakförhållande
tarm intestinum * ► matspjälkningskanalen från magsäcken till
ändtarmsmynningen; indelas i tunntarm, tjocktarm och ändtarm

tarmben os ilium * ► ett av de tre ben som ingår i ett höftben
tarminvagination invaginatio intestini * ► tillstånd då ett tarmavsnitt följer med
tarminnehållet och transporteras av tarmens rörelser (peristaltik) in i det
följande avsnittet, varvid det svullnar och därigenom mer eller mindre fastnar

tarmkatarr * ► vardaglig benämning på diverse sjukdomstillstånd i tarmkanalen,
främst infektioner med benägenhet för diarré

tarmkäx mesenterium * ► veck av bukhinnan, varmed tunntarmen och
tjocktarmen är upphängda vid bakre bukväggen

tarmludd villi intestinales * ► millimeterhöga, luddliknande utskott på
tunntarmens inre yta

tarmstopp ileus * ► se SYN ileus
tarmvred volvulus * ► en typ av ileus där tarmens hålrum avsnörs genom att
tarmen vrider sig i en ögla; (används ibland synonymt med tarmstopp)

tarsalben os tarsi * ► se SYN fotvristben SYN vristben
teleslinga * ► hörselslinga, d.v.s. en förstärkaranläggning i samlingslokal o.d. för
personer med hörapparat

temperament * ► läggning, lynne; de psykofysiska egenskaper som på ett
övergripande sätt utmärker individens sätt att tänka och uppträda

tendinit tendinitis * ► inflammation i en sena el. ett senfäste SYN
seninflammation

tendovaginit tendovaginitis * ► inflammation i en senskida
SYN senskideinflammation

tennisarmbåge epicondylitis lateralis humeri * ► inflammation i och kring
fästena för underarmens långa muskler på överarmsbenets ledhuvudutskott på
vardera sidan av armbågsleden; detsamma som epikondylit

terapi therapia * ► medicinsk eller psykologisk behandling; inom
kroppssjukvården innefattar termen alla former av behandling av sjukdomar
och skador, t.ex. läkemedelsbehandling (farmakoterapi), kirurgi,
strålbehandling (radioterapi) etc.

terminalvård * ► vård som ges den sista tiden före livets slut
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termografi thermographia * ► bildmässig återgivning av en kropps
värmeutstrålning

thinnersniffning * ► berusning genom inandning av thinnerångor
thorax thorax * ► se SYN bröstkorg SYN torax
tick tic * ► ofrivillig och återkommande muskelryckning särskilt i ansiktet, t.ex.
runt ögonen

tillbakadragande * ► beteende som innebär att man drar sig tillbaka från
samhället (socialt tillbakadragande) och från relationer med andra människor
(känslomässigt tillbakadragande)

tillbakadragen * ► som vill hålla sig för sig själv
tillstånd status * ► se status
tinningben os temporale * ► ett av skallens ben vilket bildar del av hjärnskålens
sidovägg samt med sin klippformiga del (pars petrosa) omger innerörat

tinninglob lobus temporalis * ► vart och ett av storhjärnans två sidopartier
tinnitus tinnitus aurium * ► förnimmelse av ett mer el. mindre kontinuerligt sus
el. annan form av (högfrekvent) ton i ett öra el. båda öronen SYN öronringning
SYN öronsusning

titthålskirurgi * ► kirurgisk metod att operera med hjälp av instuckna instrument
och TV-teknik

tjocktarm colon * ► se SYN kolon
tolerans tolerantia * ► förmåga att tåla eller uthärda t.ex. viss medicin eller
behandling

tolvfingertarm duodenum * ► se SYN duodenum
tomtarm intestinum jejunum * ► se SYN jejunum
tonsill tonsilla * ► se SYN mandel
tonsillit tonsillitis, angina tonsillaris * ► infektiös inflammation i gomtonsillerna
vanl. orsakad av streptokocker SYN halsfluss

tonus tonus * ► 1. vilospänningen (grundspänningen) i muskelvävnad
(skelettmuskel eller glatt muskulatur) 2. aktivitetsnivån i del av autonoma
nervsystemet, t.ex. sympatikustonus, som bl.a. påverkar blodtrycket

torax thorax * ► se SYN bröstkorg SYN thorax
torgskräck agoraphobia * ► se SYN agorafobi
torsk candidiasis * ► vardaglig benämning på infektion i mun- och
svalgslemhinnan orsakad av svampar av släktet Candida, som ger fläckar av
vit beläggning

tortyrskadad * ► som har fått psykiska skador till följd av tortyr
toxisk toxicus * ► (om ett ämne:) som redan i liten dos är farligt för organismen
SYN giftig

trakea trachea * ► den del av luftvägarna som ligger mellan sruphuvudet och
luftrören SYN luftstrupe

trakeotomi tracheotomia * ► operativt öppnande av luftstrupen på halsens
framsida för att hindra kvävning el. för respiratorbehandling

trakom trachoma * ► infektionssjukdom i ögats bindhinna och hornhinna som
orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis; kan ge svåra skador el. blindhet

traktion tractio * ► 1. sträckförband 2. sträckbehandling 2
transfusion transfusio * ► överföring, vanl. i betydelsen ’blodtransfusion’, dvs.
överföring av blod till en givare till en mottagare

transkutan nervstimulering, TNS * ► metod att genom elektrisk retning av
hudnerver mildra inre svåra och långvariga smärttillstånd
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transpiration transpiratio * ► utsöndring och avdunstning av (huvudsakligen)
vatten från kroppen genom huden SYN svettning

transplantat transplantatum * ► organ el. vävnad som transplanterats
transplantation transplantatio * ► operativt överförande av levande vävnad
(transplantat)

trapetsben os trapezium * ► ben i handloven
trapetsmuskel musculus trapezius * ► se SYN kappmuskel
trauma trauma * ► 1. yttre skada, våldsåverkan 2. psykisk skada, chockartad
smärtsam upplevelse

tredagarsfeber exanthema subitum * ► virussjukdom hos småbarn med tre
dagars oavbruten hög feber, allmänpåverkan och efter feberanfallet
mässlingsartat utslag

trehövdad armmuskel musculus triceps brachii * ► muskel på överarmens
baksida med tre huvuden (ursprung); benämns äv. ’triceps’

trehövdad vadmuskel musculus triceps surae * ► muskel på underbenets
baksida med tre huvuden (ursprung); benämns äv. ’triceps’

tremor tremor * ► skälvning; symtom vid nervositet, tyreotoxikos (finvågig
tremor) och parkinsonism (grovvågig tremor) SYN darrning

trikin trichina * ► parasitisk rundmask som via dåligt kokt svinkött kan överföras
till människor och ge allvarliga symtom från tarmkanal och muskulatur

trikomonas Trichomonas * ► grupp av protozoer som kan orsaka inflammation i
urogenitalorgan och i tarmen

trippelvaccin * ► vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta eller mässling,
påssjuka och röda hund

tromb thrombus * ► blodpropp som bildats på den plats där den uppträder
Jfr embolus

trombocyt thrombocytus * ► se SYN blodplätt
tromboembolism * ► sammanfattande benämning på tillstånd med bildning av
blodproppar i vener, ev. också i artärer, och därmed sammanhängande risk för
lösgörning av blodproppsmaterial, som med blodströmmen förs till annan plats
i cirkulationen Jfr ► trombos ► embolism

trombos thrombosis * ► bildning av en blodpropp, tromb, inne i ett blodkärl
trotsålder * ► utvecklingsfas i barndomen som kännetecknas av att barnet visar
starkt ökad självständighet och förmåga att hävda sin egen vilja

trumhinna membrana tympani * ► trattformig bindvävshinna som bildar gränsen
mellan ytterörat och mellanörat; fångar upp ljudvågorna

trycksår decubitus, ulcus decubitale * ► se SYN dekubitus SYN liggsår
trängning * ► omedelbart behov av att tömma tarmen eller urinblåsan
träningsvärk * ► fördröjd muskelvärk efter långvarig ovan muskelansträngning
träsprit * ► metylalkohol, metanol
trög mage obstipatio * vardaglig benämning för förstoppning och obstipation
tröstätande * ► det att dämpa sin sorg eller sina problem genom att äta
T-sprit * ► teknisk sprit som förutom etanol (90-95%) innehåller metanol och
tillsatser som ska göra spriten olämplig att dricka

tuberkulinprov * ► anbringande av tuberkulin på huden i form av salva, på
tuberkulinhäfta, genom inristning eller som insprutning i huden för påvisande
av tuberkulos

tuberkulos, tb(c) tuberculosis * ► smittsam infektionssjukdom orsakad av
tuberkulosbakterier som främst drabbar lungvävnaden

tuggmuskel musculus masseter * ► muskel som deltar i tuggningen

73

tumme pollex * ► handens kortaste men kraftigaste finger som har en särsk.
viktig greppfunktion genom att den lätt kan tryckas mot alla de övriga

tumör tumor * ► vävnadsnybildning med okontrollerad celltillväxt; en tumör är
antingen benign el. malign Jfr svulst

tungben os hyoideum * ► hästskoformigt ben i halsens mjukdelar mellan tungan
och struphuvudet som utgör fäste för tung- och sväljningsmusklerna

tungsint * ► svårmodig och nedstämd
tungspene uvula * ► se SYN gomspene
tunntarm intestinum tenue * ► tarmkanalens första del omedelbart efter
magsäcken

turksadel sella turcica * ► fördjupning i kilbenet i skallbasen och som innehåller
hypofysen

tvehågsen * ► obeslutsam, tveksam, som har svårt att bestämma sig
tvåhövdad armmuskel musculus biceps brachii * ► muskel på överarmens
framsida som har två huvuden (ursprung); benämns äv. ’biceps’

tvåhövdad lårmuskel musculus biceps femoris * ► muskel på lårets baksida
som har två huvuden (ursprung); benämns äv. ’biceps’

tvångsföreställning obsessio * ► se SYN tvångstanke SYN obsession
tvångsneuros neurosis obsessiva-compulsiva * ► psykodynamisk
diagnosbenämning på neuroser med symtom i form av tvångstankar eller handlingar

tvångstanke obsessio * ► tanke som man inte kan värja sig mot utan som gång
på gång återkommer SYN tvångsföreställning SYN obsession

tvångsvård * ► sluten psykiatrisk vård av tvångsintagen person enligt lagen om
sluten psykiatrisk vård

tvåäggstvilling dizygotus * ► ettdera av två samtidigt födda syskon som
utvecklats ur olika ägg

tvärsnittssyndrom * ► det symtomkomplex som uppstår då en skada på
ryggmärgen på en viss nivå lett till ett avbrott i impulsflödet i samtliga
nervbanor

tvärstrimmig muskulatur * ► den muskelvävnad som i mikroskop framträder
som regelbundet tvärstrimmig på grund av muskelfibrernas alternerande
komponenter

tvärutskott processus transversus * ► parigt utskott på varje kota i ryggraden
tyfoid(feber) åld. (febris) typhoides * ► svår tarmsjukdom med feber, kräkningar
och diarré, orsakad av Salmonella typhi

tymoleptikum thymolepticum * ► medel mot depressionstillstånd
tympanoplastik tympanoplastica * ► samlingsterm för rekonstruktiva
operationer i mellanörat för att förbättra hörseln

tymus thymus * ► se SYN bräss
typ 1-diabetes * ► insulinkrävande diabetes
typ 2-diabetes * ► icke-insulinkrävande diabetes; sjukdomen har tidigare kallats
åldersdiabetes, vilket inte stämmer med den varierande debutåldern

tyreotoxikos thyreotoxicosis * ► samlinsnamn för tillstånd kännetecknande av
för stor produktion av sköldkörtelhormoner

tåben phalanx os digiti (pedis) * ► rörben i fotens tår
tångförlossning * ► förlossning med förlossningstång
tårben os lacrimale * ► litet ben i ögonhålans främre del invid näsroten genom
vilket tårkanalen passerar
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tårkanal ductus nasolacrimalis * ► smal parig kanal för tårvätskan, belägen vid
inre ögonvrån

tårkörtel glandula lacrimalis * ► mandelstor körtel i vardera ögonhålans övre,
yttre vinkel som avsöndrar tårvätska

tårpunkt punctum lacrimale * ► den punkt där tårkanalen börjar på övre resp.
nedre ögonlocksranden vid den inre ögonvrån

tårsäck saccus lacrimalis * ► säckformad bildning i tårbenet som samlar upp
tårvätskan från tårkanalerna och leder den vidare till näshålan

tårvägarna viae lacrimales * ► det gångsystem genom vilket tårvätskan förs bort
från ögat

tärningsben os cuboideum * ► ett ben i vristen
törstprov * ► njurfunktionsprov, undersökning av njurarnas förmåga att
koncentrera urinen vid en 12-18 timmar lång törstperiod

U
ulcerös kolit colitis ulcerosa * ► kronisk sårbildande inflammation i tjocktarmens
eller ändtarmens slemhinna eller i bådadera; sjukdomen vars orsak är okänd
förlöper vanligtvis i skov med symtomet i form av blodig, slemmig och ibland
varig diarré

ulkus ulcus * ► sår, som vanligen beror på inre sjuklig orsak pga. föregående
sjukliga processer Jfr sår

ultraljudsundersökning * ► undersökning med hjälp av ultraljud
underarm antebrachium * ► armbågens nedre del mellan armbågen och
handleden

underben crus * ► benets nedre del mellan knät och vristen
underbett * ► tillstånd där underkäkens tänder vid sammanbitning kommer
framför överkäkens

underhud subcutis, tela subcutanea * ► de fettrika bindvävslagren närmast
under läderhuden

underkäksben mandibula * ► ett ben i ansiktsskelettet som bildar underkäken
och som i käklederna ledar mot tinningbenet

underliv * ► 1. bukens nedre del 2. könsorgan med intilliggande partier
undermedvetande * ► term för det förmedvetna
undernärd * ► som blivit mycket mager på grund av otillräckligt näringsintag
undersköterska * ► person med utbildning mellan sjukvårdsbiträde och
sjuksköterska

undersöka * ► explorera, noggrant studera i detalj för att skaffa fram fakta
undre hjärnbihanget hypophysis * ► se SYN hypofys
uppgivenhet * ► det att ha gett upp, resignerat
upphostning sputum * ► se SYN sputum
urea urea * ► nedbrytningsprodukt vid förbränningen i kroppen av kvävehaltiga
föreningar, framför allt proteiner; urea uppstår i levern och utsöndras
huvudsakligen i urinen SYN urinämne

uremi uraemia * ► svår nedsättning av njurarnas funktion med anhopning i
kroppen av kvävehaltiga nedbrytningsprodukter SYN urinförgiftning

uretrit urethritis * ► inflammation i urinröret med täta urinträngningar, sveda vid
urinering och flytningar

uretrocystografi urethrocystographia * ► kontraströntgenundersökning av
urinrör och urinblåsa
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uribag * ► steril påse av plast för uppsamling av urin hos patienter med kateter i
urinblåsan

uridom * ► kondomliknande urinavledare som fästs över penis och som tömmer
sig i en uribag på lårets insida och som används vid urininkontinens

urinavgång mictio * ► se SYN miktion
urinblåsa vesica urinaria * ► behållare i bäckenet till vilken urin förs från
njurarna för att sedan tömmas via urinrören

urindrivande medel diureticum * se SYN diuretikum SYN vätskedrivande
medel

urinförgiftning uraemia * ► se SYN uremi
urininkontinens incontinentia urinae * ► nedsatt förmåga att hålla tätt för urin
urinledare ureter * ► en av de ca 5 mm vida kanaler, en från vardera njuren,
som transporterar urinen mellan njurbäckenet och urinblåsan

urinprov * ► 1. undersökning av en patients urin 2. urin som uppsamlats för
undersökning

urinretention retentio urinae * ► se SYN urinstämma
urinrör urethra * ► rörformigt organ genom vilket urinblåsan töms på urin
urinsten urolithus * ► konkrement i urinvägarna av varierande storlek som
huvudsakligen består av syror och salter

urinstämma retentio urinae * ► sjukdomstillstånd med plågsam, utdragen
urinering el. total oförmåga att urinera SYN urinretention

urinträngning * ► starkt behov att urinera
urinvägarna * ► sammanfattande benämning på njurkanalerna, njurbäckenen,
urinledarna, urinblåsan och urinröret

urinvägsinfektion, UVI * ► sammanfattande benämning på infektioner i någon
enstaka del eller flera delar av urinvägarna

urinämne urea * ► se SYN urea
urkalkning * ► minskning av halten av kalciumföreningar (i t.ex. benvävnad)
urledvridning luxatio * ► se SYN luxation
urtikaria urticaria * ► snabbt uppkommande, lätt upphöjda hudförändringar,
kvaddlar (urticae), med omgivande rodnad, klåda och begränsad svullnad;
orsakas i regel av allergisk reaktion SYN nässelfeber SYN nässelutslag

utbrott * ► plötsligt och våldsamt känslouttryck
utbränd * ► som lider av utbrändhet
utbrändhet * ► syndrom med flera symtom såsom håglöshet, glädjelöshet,
nedstämdhet, bristande engagemang och bristande uthållighet orsakat av
långvarig emotionell belastning

uthållighet * ► det att vara uthållig i viss verksamhet
utmattningsfraktur * ► se SYN stressfraktur
utmärglad * ► ytterst mager av svält
utomkvedshavandeskap graviditas extrauterina * ► se
SYN extrauterin graviditet

utskrivningsnämnd * ► nämnd som bl.a. beslutar om försöksutskrivning eller
definitiv utskrivning av patienter som genom tvång omhändertagits för sluten
psykiatrisk vård

utsliten * ► uttröttad och kroppsligen försvagad genom hårt och långvarigt arbete
utsöndring secretio * ► se SYN sekretion
uttorkning dehydratio * ► se SYN dehydrering
utvecklingsstörd * ► se förståndshandikappad
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utvecklingsstörning retardatio mentalis * ► avser oftast psykisk
utvecklingsstörning SYN förståndshandikapp SYN mental retardation

utvärtes: för utvärtes bruk * ► som är avsedd för användning utanpå kroppen,
t.ex. salva

V
vaccin vaccinum * ► skydd mot viss sjukdom vilket består av försvagat
smittämne som i liten dos införs i kroppen, som därvid utvecklar antikroppar
mot denna (typ av) sjukdom

vaccination vaccinatio * ► införande av vaccin i en organism för att framkalla
antikroppsbildning; vanl. genom en injektion genom huden

vadben fibula * ► den smalare av underbenets två skelettdelar
vagel hordeolum * ► inflammation i ögonlockens talgkörtlar som oftast läker ut av
sig själv

vagina vagina * ► se SYN slida
vaginism vaginismus * ► smärtsam kramp i slidan som utlöses vid t.ex. försök till
samlag eller gynekologisk undersökning; ofta psykiskt betingat

vaginit vaginitis * ► se SYN slidkatarr SYN kolpit
vagitorium * ► läkemedelsberedning avsedd att föras in i slidan vid t.ex.
svampinfektion

vakuumextraktor * ► se SYN sugklocka
valk * ► utbredd förhårdnad i huden som uppstått genom nötning
vanebildande * ► se SYN beroendeframkallande
vanföreställning * ► föreställning som inte stämmer med verkligheten och som
sitter helt fast och inte går att resonera bort

var pus * ► den halvflytande gula massa av döda bakterier, celler och vita
blodkroppar som bildas vid smältning i infektionshärdar

varicer varices * ► bestående utbuktning av vener (ofta i benen) som uppkommer
bl.a. pga. svaghet i venernas väggar SYN åderbråck

varig purulentus * ► som är fylld med var
variköst bensår ulcus varicosum cruris * ► sår på underbenets insida (ofta vid
fotknölen) orsakad av åderbråck med därav följande dålig blodcirkulation

vattenbråck hydrocele * ► onormal vätskeansamling i ett hålrum i något organ;
vanl. avses vätska i testikelns eller sädessträngens höljen

vattenskalle hydrocephalus * ► vardaglig benämning för hydrocefalus
vattkoppor varicellae * ► smittsam virussjukdom med blåsformiga, kliande
utslag; hör till de s.k. barnsjukdomarna; kan ge bältros hos vuxna

vattusot hydrops * ► i äldre allmänt språkbruk benämning på sjuklig ansamling
av vatten i kroppen, främst synlig sådan, dvs. under huden (ödem) och i
bukhålan (ascites)

vax cera * ► en blandning av fettsyrors estrar; olika typer av vax används inom
odontologin för t.ex. modellering av tandkronor och -proteser

vaxpropp cerumen obturatorium * ► hinder i hörselgången, bestående av tunn
eller tjockflytande vätska (sekret) från gångens svett- och talgkörtlar (s.k.
öronvax)

veck plica * ► veckformig struktur
vegan * ► vegetarian som endast äter vegankost, dvs. kost som uteslutande
innehåller vegetabiliska livsmedel
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vegetabilier * ► vegetabiliska livsmedel, samlingsbenämning på livsmedel som
kommer från växtriket

vegetarian * ► person som endast äter någon form av vegetarisk kost, dvs. kost
som enbart (vegankost) eller till övervägande del (laktovegetarisk och laktoovo-vegetarisk kost) består av vegetabiliska livsmedel

ven vena * ► blodkärl som för det syrefattiga blodet mot hjärtat SYN blodåder
venereologi venereologia * ► medicinsk specialitet och vetenskapen el. läran
om könssjukdomarna

venerisk sjukdom morbus venereus * se SYN sexuellt överförbar sjukdom
SYN könssjukdom

ventrikel ventriculus * ► 1. magsäck 2. hjärnventriklar 3. hjärtkammare
venös venosus * ► som avser el. hör samman med venerna el. deras syrefattiga
blod

verklighetsflykt * ► försök att undfly verkligheten pga. att den tycks alltför trist,
problematisk e.d.

vichyvattenkänsla * ► pirrande känsla på huden
vidjefraktur * ► ofullständigt benbrott hos barn som när man bryter en grön kvist
(vidja) och de två delarna inte skils åt från varandra, utan hänger samman vid
varandra med en (stor) del av sina fibrer

vilohem * ► institution för vård av personer som skall återhämta sig från svårare
sjukdom

vingla * ► okontrollerat röra sig hit och dit så att jämvikten nästan förloras
virologi virologia * ► läran om virus och de därigenom alstrade sjukdomarna
virus virus * ► liten mikroorganism som kräver levande celler för sin
ämnesomsättning och fortplantning och som ger upphov till många smittsamma
sjukdomar

visdomstand dens sapientiae * ► den tredje och bakersta molaren (stora
kindtanden) i varje käkhalva som bryter fram i 18-20-årsåldern eller senare

vital vitalis * ► livskraftig, livsduglig; som hör till livet
vit blodkropp leucocytus * ► se SYN leukocyt
vredesutbrott * ► plötsligt och våldsamt uttryck för förbittring och ilska
vrickning distorsio * ► se SYN distorsion SYN stukning
vrist tarsus pedis * ► se SYN fotled
vårdanstalt * ► sluten institution med vårdande eller omhändertagande uppgifter
vårdavdelning * ► avdelning på sjukhus för inneliggande patienter
vårdavgift * ► den avgift som försäkringskassan betalar till landstinget för
försäkrade som vårdas på allmänt sjukhus på hemorten

vårdcentral * ► enhet inom primärvården med distriktssköterska och
distriktsläkare

vårdhem * ► mindre enhet för långtidssjuka
vårdintyg * ► läkarintyg enligt 4 och 11 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård och 5 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, som möjliggör
intagning för psykiatrisk vård av en patient som motsätter sig detta

vårta verruca * ► vanlig förändring i huden eller i könsorganens slemhinnor vilken
orsakas av papillomvirus

våtvärmande omslag * ► fuktigt omslag som ger värme
väderspänning flatulens * ► se SYN gasspänning
värk * ► 1. ihållande kroppslig smärta 2. smärtsam sammandragning av
livmodern vid förlossning
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värmebehandling thermotherapia * ► behandling genom uppvärmning av
kroppsdel el. vävnad

värmedyna * ► dyna som värmer med hjälp av elektriska slingor för lokal
uppvärmning av kroppen

värmeslag thermoplegia * ► allvarligt sjukdomstillstånd till följd av långvarig
överhettning av kroppen (pga. t.ex. stekande sol, hög temperatur i
omgivningen) kännetecknat bl.a. av omtöckning el. medvetslöshet

vätskedrivande medel * ► se SYN diuretikum SYN urindrivande medel
vätskeersättning * ► preparat som blandas i vatten och ges till bl.a. feber- eller
magsjuka för att ersätta förlorad vätska

vävnad textus * ► övergripande benämning för samling likartade celler i levande
organism som bildar viss typ av organisk substans, tex. muskelvävnad, fettvävnad

vävnadsvätska * ► se SYN interstitiell vätska

Y
ympning * ► överföring av levande substans antingen för att reta till
antikroppsbildning och immunitet mot viss sjukdom eller för att vid plastisk
operation ersätta saknad eller förstörd vävnad med transplantat

yr * ► som lider av tillfällig yrsel
yrkesmedicin * ► vetenskap omfattande utredning av arbetsmiljöns medicinska
verkningar på människan samt forsknings- och utvecklingsarbete för att
förebygga ohälsa i arbetet

yrkessjukdom * ► arbetssjukdom, sjukdom orsakad av viss arbets- eller
yrkesverksamhet, sjukdom till följd av ohälsosamma arbetsmiljöfaktorer

yrkesskada * ► arbetsskada, skada orsakad av viss arbets- eller
yrkesverksamhet, skada som följd av ohälsosamma arbetsmiljöfaktorer

yrsel vertigo * ► (lättare) balansrubbning med upplevelser av oregelbundna el.
snurrande rörelser antingen hos personen själv el. omgivningen

ytteröra auris externa * ► kroppsdel som omfattar öronmusslan och yttre
hörselgången

yttre sneda bukmuskeln musculus obliquus externus abdominis * ► muskel i
buken

Å
åder * ► större blodkärl SYN ådra
åderbråck varices * ► se SYN varicer
åderförkalkning arteriosclerosis * ► se SYN arterioskleros
åderhinna chorioidea * ► ögonglobens mellersta skikt
ådra * ► se SYN åder
åkomma * ► besvärande, ej alltför allvarlig, sjukdom eller skada
åksjuka kinetosis * ► se SYN rörelsesjuka
åldersdemens dementia senilis * ► se SYN senil demens
åldersdiabetes * ► se typ 2-diabetes
åldersförändring * ► kroppslig eller själslig förändring som uppstår såsom följd
av högre ålder

ånger * ► känsla av nedstämdhet och moralisk otillräcklighet på grund av (viss)
egen (felaktig) handling el. underlåtenhet att handla etc.
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ångest angor * ► starkt obehaglig och panikartad känsla som oftast är förenad
med symtom såsom hjärtklappning, andnöd, yrsel m.m.

ångestdämpande medel anxiolyticum * ► läkemedel med ångestlindrande och
lugnande effekt

ångestneuros * ► term som åsyftar ett neurotiskt tillstånd dominerat av starka
känslor av oro och rädsla utan direkt påvisbar anledning

återbesök * ► förnyat besök, särskilt hos läkare e.d.
återställarbehov * ► behov dagen efter av mindre mängd alkoholhaltig dryck för
att lindra bakrus

återuppliva * ► vidta åtgärder vid andnings- eller cirkulationsstillestånd

Ä
äggcell ovulum, ovocytus * ► den kvinnliga könscellen som bildas i äggstockarna
äggledare tuba uterina, salpinx * ► rörformigt organ genom vilket äggcellerna
förs från äggstock till livmoder och i vilket befruktning sker

äggledarinflammation salpingitis * ► se SYN salpingit 1
ägglossning ovulatio * ► se SYN ovulation
äggstock ovarium, oophoron * ► se SYN ovarium
äggstocksinflammation oophoritis * ► inflammation i ena el. båda
äggstockarna

äggvita * ► 1. proteiner SYN äggviteämnen 2. proteinuri, dvs. ’äggvita i urinen’
äggviteämnen * ► se SYN äggvita 1
ämnesomsättning metabolismus * ► se SYN metabolism
ändfalang phalanx distalis * ► det distala fingerbenet
ändtarm rectum * ► den sista, grova delen av tarmkanalen fram till dess
mynning, ändtarmsöppningen

ändtarmsöppning anus * ► se SYN analöppning
ängslan * ► stark oro
ängslig * ► som känner ängslan
ärftlig hereditarius * ► se SYN hereditär
ärr cicatrix * ► synligt märke i huden efter läkt sår eller skada
ärtbenet os pisiforme * ► det minsta av handlovens ben
ätstörning * ► samlingsterm för ett antal sjukliga mönster vid födointag, t.ex.
anorexi och bulimi

Ö
ödem oedema * ► sjuklig vätskeansamling i kroppsvävnader; förekommer
generellt el. lokalt

ögonbryn * ► tämligen smal strimma hår längs övre kanten av ögonhålan
ögondarrning nystagmus * ► se SYN nystagmus
ögondroppar oculoguttae * ► läkemedel i form av en lösning som är avsedd att
droppas på ögats yta

ögonfrans cilium * ► ögonlockshår; dvs. de långa ögonlockshåren på
ögonlocksranden

ögonglob bulbus oculi * ► anatomisk benämning på ögat i dess helhet
ögonhåla orbita * ► den skeletthåla i vilket ögat är inplacerat
ögonkammare camera oculi * ► benämning på två rum i ögats inre; den främre
ögonkammaren och bakre ögonkammaren

ögonlins lens crystallina * ► se SYN lins
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ögonlock palpebra * ► ögats täckande och skyddande bildningar
ögonlockshår cilium * ► se ögonfrans
ögonlocksspringan rima palpebrarum * ► öppningen mellan ögonlocken
ögonprotes * ► emaljöga, konstgjort öga som sätts in av kosmetiska skäl när det
riktiga ögat förlorats

ögonspringefläck pinguecula * ► en upphöjd gulaktig utväxt på ögat som oftast
är direkt relaterad till lång solexponering

ögonvita * ► vitaktigt område som omger den färgade regnbågshinnan hos
synligt människoöga

öm * ► som vållar smärta vid beröring
öppen fraktur fractura complicata * ► se SYN komplicerad fraktur
öppet bett * ► bett som innebär att över- och underkäkens tandrader i ett visst
område inte kommer i kontakt när man biter ihop

öppet sår * ► sår som utblottar underliggande vävnad och blodkärl
örondroppar otoguttae * ► flytande läkemedelsberedning avsedd att droppas in
i yttre hörselgången, vanl. för behandling av ytteröreinflammation eller
vaxpropp

öroninflammation otitis * ► se SYN otit
öronmussla concha auriculae, concha auricularis * ► den hudbeklädda
brosktratt som utgör ytterörats yttre del, det synliga örat

öronpropp * ► propp avsedd att stickas in i öra till skydd mot buller
öronringning tinnitus aurium * ► se SYN tinnitus SYN öronsusning
öronsnäcka cochlea * ► se SYN snäcka
öronspottkörtel glandula parotis * ► den största av människans spottkörtlar,
belägen framför och nedom örat

öronsusning tinnitus aurium * ► se SYN tinnitus SYN öronringning
örontrumpet tuba auditiva, tuba Eustachii * ► den rörformiga förbindelsen
mellan mellanörat och svalgets översta del som har betydelse för
tryckutjämningen i mellanörat

östrogen * ► kvinnligt könshormon
överarm * ► övre delen av arm, från armbågen till axeln
överarmsben humerus * ► rörben som ledar mot skulderbladet i axelleden, mot
armbågsbenet i armbågsleden, ulna (på lillfingersidan), och strålbenet, radius
(på tumsidan)

överbett prognathia * ► bett som karakteriseras av att överkäkens tänder skjuter
utanför underkäkens

överdos * ► skadligt hög dos av något, särskilt medicin, narkotika e.d.
överförd smärta referred pain * ► smärta som upplevs på annat ställe än i det
sjuka organets närhet SYN förflyttad smärta

övergångsålder climacterium * ► se SYN klimakterium
överhud epidermis * ► hudens övre skikt, uppbyggt av epitel
överkäke * ► den övre av de två käkhalvorna
överkäksben os maxillae * ► ettdera av två ben i ansiktsskelettet som utgör
övre delen av munhålans vägg

överkäkshålan sinus maxillaris * ► hålrum i överkäken, ett på vardera sida om
näsan och i förbindelse med denna

överkänslig * ► speciellt eller sjukligt känslig, överretlig, allergisk
översynthet hyperopicus * ► se SYN långsynthet
övre hålvenen vena cava superior * ► den hålven som leder blodet tillbaka till
hjärtat från huvudet, halsen, armarna och övre delen av bålen
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övre luftväg tractus respiratorii superioris * ► utgörs av munhåla, svalg och
struphuvud Jfr luftväg

övre luftvägsinfektion, ÖLI infectio viarum respirationis superiorum *
► sammanfattande benämning på snuva (rinit) och ’halsont’, dvs. infektion i

svalget (faryngit) och struphuvudet (laryngit)

övre magmunnen cardia * ► matstrupens inmynning i magsäcken SYN kardia
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