
Rejse
Helbred

Helbred - Nødsituation
dansk svensk
Jeg er nødt til at skal på sygehuset. Jag måste fara till sjukhuset.

At spørge efter at blive bragt på sygehuset

Jeg føler mig dårlig. Jag mår illa.
 

Jeg er nødt til at se en læge med det samme! Jag måste till en doktor med en gång!
At spørge efter øjeblikkelig lægehjælp

Hjælp! Hjälp!
At råbe efter øjeblikkelig lægelig opmærksomhed

Ring efter en ambulance! Ring efter ambulansen!
At kræve en ambulance

Helbred - Ved lægen
dansk svensk
Det gør ondt her. Det gör ont här.

At vise hvor det gør ondt

Jeg har et udslæt her. Det kliar här.
At vise hvor du har et udslæt

Jeg har feber. Jag har feber.
At informere om at du har feber

Jeg er forkølet. Jag är förkyld.
At informere om at du er forkølet

Jeg har en hoste. Jag har hosta.
At informere om at du har en hoste

Jeg er træt hele tiden. Jag är trött hela tiden.
At informere om at du er har været trær på det sidste
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Jeg er svimmel. Jag känner mig snurrig.

At informere om at du føler dig svimmel

Jeg har ikke nogen appetit. Jag har ingen aptit.
At informere om at du ikke har lyst til at spise

Jeg kan ikke sove om natten. Jag kan inte sova om nätterna.
At informere om at du ikke kan sove om natten

Et insekt bed mig. Jag blev biten av en insekt.
At gætte på at din tilstand afhænger af et insektbid

Jeg tror det er varmen. Jag tror att det är värmen.
At gætte på at din tilstand afhænger af varmen

Jeg tror jeg har spist noget dårligt. Jag tror att jag har ätit något olämpligt.
At gætte på at din tilstand afhænger af noget du har spist

Min _[kropsdel]_ gør ondt. Jag har ont i _[kroppsdel]_.
At informere om hvilken kropsdel der gør ondt

Jeg kan ikke bevæge min _[kropsdel]_. Jag kan inte röra på _[kroppsdel]_.
At informere om hvilken kropsdel der er ubevægelig

... hoved ... ... huvudet ...
Kropsdel

... mave ... ... magen ...
Kropsdel

... arm ... ... armen ...
Kropsdel

... ben ... ... benet ...
Kropsdel

... bryst ... ... bröstet ...
Kropsdel
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... hjerte ... ... hjärtat ...

Kropsdel

... hals ... ... halsen ...
Kropsdel

... øje ... ... ögat ...
Kropsdel

... ryg ... ... ryggen ...
Kropsdel

... fod ... ... foten ...
Kropsdel

... hånd ... ... handen ...
Kropsdel

... øre ... ... örat ...
Kropsdel

... indvolde ... ... tarmen ...
Kropsdel

... tand ... ... en tand ...
Kropsdel

Jeg har diabetes. Jag har diabetes.
At informere om din diabetes

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

Jeg har dårligt hjerte. Jag har hjärtbesvär.
At informere om dit dårlige hjerte

Jeg er gravid. Jag är gravid.
At informere om din graviditet

Side 3 22.05.2023



Rejse
Helbred
Hvor mange gange om dagen skal jeg tage det
her?

Hur många gånger per dag ska jag ta det här?

At spørge efter medicinens dosering

Er det smitsom? Är det smittsamt?
At spørge efter om sygdommen kan overføres til andre mennesker

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

Kan jag vistas i solen/bada/sporta/dricka alkohol?

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

Her er mine forsikringsdokumenter. Här är mina försäkringspapper.
At vise dine forsikringsdokumenter

Jeg har ikke sygesikring. Jag har ingen sjukförsäkring.
At forklare at du ikke er dækket af en sygeforsikring

Jeg har brug for en sygemelding. Jag behöver ett läkarintyg.
At spørge lægen efter et dokument der viser at du er syg

Jeg har det lidt bedre. Jag känner mig lite bättre.
At informere om at din tilstand er forbedret

Det er blevet værre. Det har blivit sämre.
At informere om at din tilstand er blevet værre

Det er det samme som før. Det är på samma sätt som innan.
At informere at din tilstand ikke har ændret sig

Helbred - Apotek
dansk svensk
Jeg vil gerne købe noget___. Jag skulle vilja köpa ___.

At spørge efter et bestemt produkt

Smertestillende huvudvärkstabletter
Medicin
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Penicillin penicillin

Medicin

Aspirin aspirin
Medicin

Insulin insulin
Medicin

Salve salva
Medicine

Sovepiller sömnpiller
Medicin

Hygiejnebind dambindor
Medicinsk produkt

Desinfektionsmiddel desinfektionsmedel
Medicinsk produkt

Plastre plåster
Medicinsk produkt

Forbindinger bandage
Medicinsk produkt

P-piller P-piller
Medicinsk produkt

Kondomer kondomer
Andet produkt

Solbeskyttelse solskydd
Andet produkt

Helbred - Allergier
dansk svensk
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Jeg er allergisk overfor___. Jag är allergisk mot/för ___.

At informere om dine allergier

Pollen pollen
Allergi

Dyrehår djurhår
Dyreallergi

Bistik/hvepsestik bistick/getingstick
Insektallergi

Støvmider kvalster
Allergi

Skimmelsvamp mögel
Allergi

Latex latex
Allergi

Penicillin penicillin
Lægemiddel allergi

Nødder/peanuts nötter/jordnötter
Madallergi

Sesamfrø/solsikkefrø sasamfrön/solrosfrön
Madallergi

Æg ägg
Madallergi

Skaldyr/fisk/rejer skaldjur/fisk /räkor
Madallergi

Mel/hvede mjöl/vete
Madallergi
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Mælk/laktose/mælkeprodukter mjölk/laktos/mjölkprodukter

Madallergi

Gluten gluten
Madallergi

Soja soja
Madallergi

Leguminous planter/bønner/ærter/majs baljväxter/bönor/ärtor/majs
Madallergi

Champignoner svamp
Madallergi

Frugt/kiwi/kokos frukt/kiwi/kokosnöt
Madallergi

Ingefær/kanel/koriander ingefära/kanel/koriander
Madallergi

Purløg/løg/hvidløg gräslök/lök/vitlök
Madallergi

Alkohol alkohol
Madallergi
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