
Den praktiserende læge 

 

 

1 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
bestille tid 

 
tavshedspligt 

bruge børn 
som tolk 

 

 
alvorlig ulykke 

 
komme for sent 

 
ringe afbud 

 
tolk 

 
ringe om natten 

 
henvisning  

sygesikringskort 

Praktiserende 
læge 

Hvad passer på praktiserende læge? 

Hvad passer på en praktiserende læge? Hvorfor passer det? Hvorfor passer det ikke? 
Eksempel: ’bestille tid’ passer, fordi du normalt skal bestille tid hos lægen. 
Det er en god idé at snakke med andre om spørgsmålene. 
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  Rigtigt    Forkert
   

 
1. Man skal altid have sygesikringskortet med til lægen. ���� ���� 
 
2. Alle undersøgelser og behandlinger hos lægen er gratis. ���� ���� 

 
3. Lægen må godt fortælle om dit helbred til andre.   ���� ���� 

 
4. Alle, der ikke taler eller forstår dansk, kan få en tolk. ���� ���� 

 
5. Det er godt at bruge familie som tolk.   ���� ���� 

 
6. Lægen kan hjælpe dig, hvis du er for tyk.  ���� ���� 

 
7. Din egen læge kan behandle alle sygdomme.  ���� ���� 

 
8. Lægen har normalt åbent hver dag mellem kl. 8 og kl. 16. ���� ���� 

 
9. Man skal ikke bestille tid, før man går til lægen.  ���� ���� 

 
10. Man skal ringe afbud, hvis man ikke kan komme.  ���� ���� 

 
11. Man får normalt en ny læge, når man flytter.  ���� ���� 

 
12. Man kan godt skifte læge, selvom man ikke flytter. ���� ���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er det rigtigt eller forkert? Hvad tror du ? 

Nogle sætninger er rigtige og nogle er forkerte. 
Læs sætningerne og tænk på, om det er rigtigt eller forkert, hvad der står. Sæt x. 
Du kan checke dine svar på næste side. 
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1. Rigtigt 
Sygesikringskortet er en slags identitetskort, som man skal vise hver gang, 
man skal til læge, på skadestue og hospital.  

2. Rigtigt 
Alle undersøgelser og behandlinger hos lægen er gratis. 

3. Forkert 
Alle der arbejder i sundhedsvæsenet, har tavshedspligt. De må ikke fortælle om  
dig og din sygdom til andre – heller ikke til din mand / kone, børn eller andre i 
familien. Du skal sige ja til at lægen eller andre må give oplysningerne til andre.  

4. Rigtigt 
Sundhedspersonalet skal kunne forstå, hvad du siger, og du skal kunne forstå, 
hvad de siger. Personalet kan tilkalde en tolk, hvis du ikke taler eller forstår 
dansk. Det er gratis at få en tolk. 

5. Forkert 
Det er ikke godt at bruge familie som tolke. Familiemedlemmer vil ofte være 
lidt bekymrede og nervøse og kan derfor ikke oversætte neutralt.  
De fleste kender ikke de medicinske udtryk og kan ikke oversætte præcist, 
hvad lægen siger. 

6. Rigtigt 
Lægen kan hjælpe dig, så du ikke bliver syg, fordi du er for tyk, ryger eller får 
for lidt motion. 

7. Forkert 
Din egen læge er specialist i at behandle de mest almindelige sygdomme og 
kan normalt finde ud af hvad du fejler og behandle dig. Men nogle gange skal 
du til speciallæge eller på hospitalet. Lægen skriver en henvisning til dig, hvis 
du skal til en speciallæge eller på hospitalet. 

8. Rigtigt 

De fleste læger har åbent mellem kl. 8 og kl. 16 og har også åbent en aften  
om ugen. Du kan normalt ringe mellem kl. 8 og kl. 9 og tale med lægen. 

9. Forkert 
Du skal altid bestille tid, før du går til lægen. 

10. Rigtigt 
Det er vigtigt at ringe afbud, hvis du ikke kan komme til den aftalte tid. 

11. Rigtigt 
Du skifter normalt læge, når du flytter. Det er gratis. 

12. Forkert 
Du kan godt skifte læge, selvom du ikke flytter. Det koster 150 kr. Du kan få en 
liste over læger på Folkeregisteret / Sygesikringskontoret.  
Du vælger selv, hvilken læge du vil have. 

 

Løsning på ’Er det rigtigt eller forkert?’ 
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Du skal ringe og bestille en tid 
hos din læge. 
Du kan kun om formiddagen. 
Du har haft meget ondt i benet  
i en uge. 
Hvad siger du, når du ringer? 

A
. 

 
Du skal ringe og bestille en tid hos 
lægen til din kone. 
Hun er meget svimmel og kaster op. 
Hun har været syg i en uge. 
Din kone taler ikke dansk, så du vil 
gerne bestille en tolk. 
Hvad siger du, når du ringer? 

B
. 

 
Du har en tid hos din læge i morgen 
klokken 11.30. 
Du kan desværre ikke komme, fordi din 
datter er syg. 
Du vil gerne have en ny tid i næste uge. 
Hvad siger du, når du ringer? 

C
. 

 
Du ringer til din læge, fordi du 
gerne vil have en henvisning til 
en hudlæge. 
Du har haft eksem på hænderne i  
lang tid. Din egen læge har prøvet 
at hjælpe dig, men det er ikke 
blevet bedre. 
Hvad siger du, når du ringer? 
 
 

D
. 

 
Du vil gerne skifte læge.  
Du går op på Folkeregisteret 
/ Sygesikringskontoret. 
Du vil gerne have en liste 
med de læger, du kan få. 
Hvad siger du? 

E. 

Hvad siger vi? 

Læs A, B,C;D, E og F og tænk på hvad du vil sige. Du kan finde eksempler på, hvad du kan 
sige, på de næste sider. 
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A 
 
Sekretær Det er hos lægen. 

Du Goddag, mit navn er ___________  _______________. 

Sekretær Hvad er dit personnummer? 

Du _________________ - ______________. 

 Jeg vil gerne bestille en tid.  

 Det skal helst være om formiddagen. 

Sekretær Hvad drejer det sig om? 

Du Jeg har meget ondt i benet. 

Sekretær Hvor længe har du haft ondt i benet? 

Du I en uge. 

Sekretær Der er en tid på onsdag kl. 10.30. 

Du Tak - det passer mig fint. 

Sekretær Godt, så ses vi på onsdag kl.10.30 

 

B 
 
Sekretær Det er hos lægen. 

Du Goddag, mit navn er ___________  _______________. 

 Jeg vil gerne bestille en tid til min kone. 

Sekretær Hvad er hendes personnummer? 

Du _________________ - ______________. 

Sekretær Hvad drejer det sig om? 

Du Hun er meget svimmel og kaster op. 

Sekretær Hvor længe har hun været syg? 

Du I 5 – 6 dage. 

Sekretær Der er en tid i morgen kl. 12.30. 

Du Jeg vil også gerne bestille en tolk, som taler ___________. 

 Min kone taler ikke så meget dansk. 

Sekretær Jeg bestiller en tolk til i morgen kl. 12.30. 

Du Tak for det. 
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C 
 
Sekretær Det er hos lægen. 

Du Goddag, mit navn er ___________  _______________. 

Sekretær Hvad er dit personnummer? 

Du _________________ - ______________. 

 Jeg har en tid i morgen kl. 11.30. 

 Jeg kan desværre ikke komme, fordi min datter er syg. 

Sekretær Godt – jeg aflyser din tid. 

Du Jeg vil gerne have en ny tid i næste uge. 

Sekretær Vi har en tid på tirsdag kl. 14.45. 

Du Det er i orden. 

Sekretær Godt – så ses vi på tirsdag kl. 14.45. 

 

D 
 
Sekretær Det er hos lægen. 

Du Goddag, mit navn er ___________  _______________. 

Sekretær Hvad er dit personnummer? 

Du _________________ - ______________. 

 Jeg vil gerne have en henvisning til en hudlæge. 

Sekretær Hvad drejer det sig om? 

Du Jeg har haft eksem på hænderne i 5 uger. 

 Jeg har fået forskellige slags salve, men de hjælper ikke. 

Sekretær Jeg synes, lægen lige skal se på dig igen. 

 Kan du komme i morgen kl. 9.30? 

Du Ja, det kan jeg godt. 

Sekretær Fint. 
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E 
 
Sagsbehandler Hvad kan jeg hjælpe dig med? 

Du Goddag, mit navn er ___________  _______________. 

 Jeg vil gerne skifte læge. 

 Kan jeg få en liste over de læger, jeg kan få? 

Sagsbehandler Lige et øjeblik, så skal jeg hente den. 

 Værsgo. 

Du Tak for det. 

 


