
 

Om materialet  
 

Materialet henvender sig til borgere med anden etnisk baggrund, som mangler sprog og 
viden i forhold til at begå sig i det danske sundhedssystem.   
Formålet med materialet er at give borgerne faktuel viden og indsigt i sundhedssystemet 
og at give dem nogle konkrete sproglige redskaber, som kan lette deres kontakt med 
sundhedssystemet.  
Materialet lægger op til samtaler og holdningsdiskussioner, og til at der arbejdes med 
konkret sprog og viden i forhold til sundhedssystemet.  
Materialet er ikke tænkt som et fyldestgørende undervisningsmateriale om 
sundhedssystemet, men som et supplement til den eksisterende undervisning om emnet.  
 
Forslag til brug af materialet   
Materialet er emneopdelt, med flg. gennemgående opgavetyper:      
 
Mindmap  

• Deltagerne arbejder parvis eller i grupper om opgaven.       

• Deltagerne diskuterer de enkelte udsagn i mindmappen, og 
begrunder deres svar.      

• Opgaven gennemgås fælles. Grupperne diskuterer deres 
svar, og underviseren formidler faktuel viden om emnet.  

 
 

Rigtigt / Forkert - opgaver 
• Deltagerne løser først rigtigt / forkert opgaven individuelt. 
• Deltagerne taler sammen i grupper om deres svar og 

begrunder.  
• Deltagerne læser teksterne med information (svararket) og 

sammenligner med deres egne svar.   
• Rigtigt / forkert opgaven gennemgås fælles. Svarene 

begrundes og uddybes ud fra teksterne med information.  
• Teksterne med information læses og diskuteres fælles.  
• Underviseren uddyber og formidler faktuel viden.  

 
I materialet om Brystkræft  og Livmoderhalskræft  kan det 
være relevant først at arbejde med informationsteksterne og 
lade rigtigt / forkert opgaverne fungere som tjek på 
forståelsen.     

   
Dialoger         

• Der arbejdes først med spontansprog i forbindelse med de 
præsenterede situationer. (F.eks. Du vil bestille en tid hos 
lægen. Hvad siger du?)  

• Herefter arbejdes med de præfabrikerede dialogeksempler. 
(udtale/faste vendinger)    

Informationssøgningsopgaver 
• I arbejdet med breve om undersøgelse for Brystkræft  og 

Livmoderhalskræft lægger opgaverne op til, at der arbejdes 
med strategier i forhold til at finde vigtig information i 
tekster med vanskeligt sprog.  



 

Indhold 
 
 
1. Om materialet. 
 
2. Det danske sundhedssystem og den praktiserende læge. 
   
3. Den praktiserende læge. 
 
4. Hvad fejler jeg? Hvad kan jeg gøre?  
 
5. Din egen side.  
 
6. Nyttige ord.  
 
7. Forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft. 
 
8. Undersøgelse for brystkræft (mammografi). 
 



 

Undervisningsmaterialet er udarbejdet på baggrund af pjecen ”Det danske 

sundhedsvæsen”, udgivet af Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen i 

2005. Pjecen er en introduktion til det danske sundhedsvæsen og har til formål 

at udbrede kendskabet til det danske samfunds gratis sundhedstilbud. 

Målgruppen er de største flygtninge- og indvandrergrupper i landet, dvs. folk 

fra de arabisk-talende lande, Iran, Somalia, Tyrkiet, Eks-Jugoslavien og 

Pakistan. Pjecen er udgivet på syv sprog – alle pjecerne har også dansk tekst. 

Dette materiale tager nogle af pjecens temaer op, med særligt fokus på den 

praktiserende læges forebyggende rolle og screening.  
 
Undervisningsmaterialet er udarbejdet i 2006 for Sundhedsstyrelsen og 
Kræftens Bekæmpelse af Lone Kjær og Eva Willemann, Ishøj Sprog- og 
Integrationscenter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


