
Rejse
Helbred

Helbred - Nødsituation
dansk finsk
Jeg er nødt til at skal på sygehuset. Minun tarvitsee päästä sairaalaan

At spørge efter at blive bragt på sygehuset

Jeg føler mig dårlig. Voin pahoin.
 

Jeg er nødt til at se en læge med det samme! Tarvitsen lääkäriä välittömästi!
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp

Hjælp! Apua!
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed

Ring efter en ambulance! Soittakaa ambulanssi!
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen
dansk finsk
Det gør ondt her. Tähän sattuu.

At vise hvor det gør ondt

Jeg har et udslæt her. Minulla on ihottumaa täällä.
At vise hvor du har et udslæt

Jeg har feber. Minulla on kuumetta.
At informere om at du har feber

Jeg er forkølet. Minä olen vilustunut.
At informere om at du er forkølet

Jeg har en hoste. Minulla on yskä.
At informere om at du har en hoste

Jeg er træt hele tiden. Olen koko ajan väsynyt.
At informere om at du er har været trær på det sidste
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Jeg er svimmel. Minua huimaa.

At informere om at du føler dig svimmel

Jeg har ikke nogen appetit. Minulla ei ole ruokahalua.
At informere om at du ikke har lyst til at spise

Jeg kan ikke sove om natten. En pysty nukkumaan öisin.
At informere om at du ikke kan sove om natten

Et insekt bed mig. Minua puri hyönteinen.
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid

Jeg tror det er varmen. Luulen, että se johtuu kuumuudesta.
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen

Jeg tror jeg har spist noget dårligt. Epäilen, että olen syönyt jotain huonoa.
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist

Min _[kropsdel]_ gør ondt. _[ruumiinosa]ni on kipeä.
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt

Jeg kan ikke bevæge min _[kropsdel]_. _[Ruumiinosa]ni ei liiku.
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig

... hoved ... ...pää...
Kropsdel

... mave ... ...Vatsa...
Kropsdel

... arm ... ...Käte...
Kropsdel

... ben ... ...Jalka...
Kropsdel

... bryst ... ...Rintakehä...
Kropsdel
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... hjerte ... ...Sydäme...

Kropsdel

... hals ... ...Kurkku...
Kropsdel

... øje ... ...Silmä...
Kropsdel

... ryg ... ...Selkä...
Kropsdel

... fod ... ...Jalka...
Kropsdel

... hånd ... ...Käte...
Kropsdel

... øre ... ...Korva...
Kropsdel

... indvolde ... ...Sisukse...
Kropsdel

... tand ... ...Hampaa...
Kropsdel

Jeg har diabetes. Minulla on diabetes.
At informere om din diabetes

Jeg har astma. Minulla on astma.
At informere on din astma

Jeg har dårligt hjerte. Minulla on sydänvaivoja.
At informere om dit dårlige hjerte

Jeg er gravid. Olen raskaana.
At informere om din graviditet
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Hvor mange gange om dagen skal jeg tage det
her?

Kuinka montaa minun tulisi ottaa tätä?

At spørge efter medicinens dosering

Er det smitsom? Onko se tarttuvaa?
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker

Kan jeg blive i solen/svømme/dyrke
motion/drikke alkohol?

Saanko olla auringossa / mennä uimaan / urheilla /
juoda alkoholia?

At spørge efter om du kan forsætte med bestemte aktiviteter på trods af din sygdom

Her er mine forsikringsdokumenter. Tässä ovat vakuutusasiakirjani.
At vise dine forsikringsdokumenter

Jeg har ikke sygesikring. Minulla ei ole sairausvakuutusta.
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring

Jeg har brug for en sygemelding. Tarvitsen lääkärintodistuksen.
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg

Jeg har det lidt bedre. Minulla on jo parempi olo.
At informere om at din tilstand er forbedret

Det er blevet værre. Se on pahentunut.
At informere om at din tilstand er blevet værre

Det er det samme som før. Se on ennallaan.
At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek
dansk finsk
Jeg vil gerne købe noget___. Haluaisin ostaa ___.

At spørge efter et bestemt produkt

Smertestillende särkylääkettä
Medicin
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Penicillin penisiliiniä

Medicin

Aspirin aspiriinia
Medicin

Insulin insuliinia
Medicin

Salve salvaa
Medicine

Sovepiller unilääkkeitä
Medicin

Hygiejnebind terveyssiteitä
Medicinsk produkt

Desinfektionsmiddel desinfiointiainetta
Medicinsk produkt

Plastre laastareita
Medicinsk produkt

Forbindinger ideaalisidettä
Medicinsk produkt

P-piller e-pillereitä
Medicinsk produkt

Kondomer kondomeita
Andet produkt

Solbeskyttelse aurinkovoidetta
Andet produkt

Helbred - Allergier
dansk finsk
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Jeg er allergisk overfor___. Olen allerginen ___.

At informere om dine allergier

Pollen siitepölylle
Allergi

Dyrehår eläimille
Dyreallergi

Bistik/hvepsestik ampiaisenpistolle
Insektallergi

Støvmider pölypunkeille
Allergi

Skimmelsvamp homeelle
Allergi

Latex lateksille
Allergi

Penicillin penisiliinille
Lægemiddel allergi

Nødder/peanuts pähkinöille / maapähkinöille
Madallergi

Sesamfrø/solsikkefrø seesaminsiemenille / auringonkukan siemenille
Madallergi

Æg kananmunalle
Madallergi

Skaldyr/fisk/rejer mereneläville / kalalle / äyriäisille / katkaravuille
Madallergi

Mel/hvede jauhoille/vehnälle
Madallergi
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Mælk/laktose/mælkeprodukter maidolle / laktoosille / maitotuotteille

Madallergi

Gluten gluteenille
Madallergi

Soja soijalle
Madallergi

Leguminous planter/bønner/ærter/majs palkokasveille / pavuille / herneille / maissille
Madallergi

Champignoner sienille
Madallergi

Frugt/kiwi/kokos hedelmille / kiiville / kookokselle
Madallergi

Ingefær/kanel/koriander inkiväärille / kanelille / korianterille
Madallergi

Purløg/løg/hvidløg ruohosipulille / sipulille / valkosipulille
Madallergi

Alkohol alkoholille
Madallergi
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