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R ecept eller håndkøb?
Valget giver sig selv
for de fleste, når de
går ind og trækker et
nummer på apoteket
for at købe medicin.
Sådan er det bare
ikke for de mange nye

borgere, der ikke er opvokset i Danmark.
– Borgere medminoritetsbaggrund er
udfordrede i mødet med sundhedsvæse-
net. Demangler ord og viden om, hvordan
det danske sundhedsvæsen er bygget op
og har svært ved at navigere i det. De ved
ikke, hvor de skal henvende sig, hvis de
har brændt sig eller får høj feber. Og de
kender ikke til danske tilbud som ryge-

stop, patientuddannelse og sundhedspleje,
forklarer Lone Hald, projektleder i Region
Sjælland.
Til trods for at borgere med etnisk mino-
ritetsbaggrund har flere livsstilsygdom-
me, går de sjældnere til læge end etniske
danskere. Og ofte kommer de senere til
læge, når de oplever symptomer på alvor-
lig sygdom.
Derfor har Region Sjælland i samarbejde
med Holbæk Kommune og AOF Sprogcen-
ter Nordvest udviklet undervisningsmate-
rialet Sundhedsdansk, som både giver de
nyankomne flygtninge et større ordforråd
om sundhed og viden om, hvordanman
begår sig i det danske sundhedsvæsen.
Helt konkret er for eksempel, hvad det

lille gule plastikkort skal bruges til.
– En sproglærer fortalte, at hun skulle hjæl-
pe en kursistmed at ringe til lægen, og siger
derfor, at han skal have sit sundhedskort
klar. Han ligner et stort spørgsmålstegn. Da
læreren viser sit eget gule sundhedskort,
udbryder han, at sådan et har han fåetmed
posten,men det har han smidt ud, fordi han
ikke anede, hvad han skulle bruge det til,
fortæller LoneHald.

Autoritetstro
Sprogcentrene har på landsplan 100.000
kursister hvert år og er derfor en oplagt
arena at klæde nye borgere på til mødet
med det danske sundhedsvæsen.
– Da vi kontaktede sprogcentret i Holbæk,
oplevede vi en overvældende interesse fra
underviserne. De fortalte, at de brugte rig-
tigmeget tid på at guide kursisterne i for-
hold til sygdom og tidsbestilling hos lægen.
Mange kommer fra lande, hvorman altid
henvender sig til nærmeste hospital, hvis
man har brug for at talemed en læge.Men i
Danmark kanman jo ikke baremøde op på
hospitalet, siger LoneHald.

SUNDHEDSDANSK LÆRER
NYE DANSKERE AT NAVIGERE
I SUNDHEDSVÆSENET
Større ordforråd, mere viden om sundhedsvæsenet og
øget opmærksomhed på symptomer er bare nogle af de
ting, som undervisningsmaterialet Sundhedsdansk giver de
voksne udlændinge på sprogcentrene.

tekst GITTE JOHANSEN

SUNDHEDSDANSK
Sundhedsdansk blev lanceret i 2019 somSundhedsdansk blev lanceret i 2019 som
led i Region Sjællands projekt ”Tidlig op-led i Region Sjællands projekt ”Tidlig op-
sporing af kræft”.sporing af kræft”.
Midlerne til Sundhedsdansk kommer fraMidlerne til Sundhedsdansk kommer fra
indsatsen i forbindelse med sundheds-indsatsen i forbindelse med sundheds-
strategien ”Jo før – jo bedre”.strategien ”Jo før – jo bedre”.
Aktuelt arbejdes der på at udvikle et ekstraAktuelt arbejdes der på at udvikle et ekstra
modul, der blandet andet skal omhandlemodul, der blandet andet skal omhandle
livmoderhalskræftscreening, HPV-vacci-livmoderhalskræftscreening, HPV-vacci-
nen og uønsket graviditet.nen og uønsket graviditet.

Sundhed i Danmark er forskellig fra
mit hjemland. I Eritrea er det ikke rig-
tig godt. For eksempel, hvis jeg er syg

og skal til lægen, så har jeg ikke en egen læge.
Jeg tager til hospitalet og venter i mange timer.
I Danmark talerman i telefon og laver en aftale
med lægen. Det er nemt.
Kursist, Vordingborg, i evaluering
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Sprogcentret havde allerede et samarbejde
om forebyggelsemedHolbækKommune,
og det var derfor oplagt, at alle tre parter
gik sammenomat udvikle et nyt under-
visningsmateriale, somkunne bruges i
danskundervisningen på sprogskolerne.
Med det nye undervisningsmateriale får
kursisterne både et større ordforråd om
kroppen og symptomer, men også ind-
sigt i den danske opfattelse af sundhed og
sygdom.
– IDanmark skal borgerne selv tage an-
svar for deres egen sundhed.Myndighe-
derne kommermed anbefalinger,mendet
er op til den enkelte at tage vare på sin egen
sundhed. Sådan er det ikke i for eksempel
Eritrea, forklarerDanjaTusanthan, der er
sundhedskonsulent iHolbækKommune.
Måske netop derfor oplever LoneHald,
at der i nogleminoritetsgrupper er en vis
skepsis overfor det danske sundhedsvæsen.
– Nårman henvender sig til en læge her
i landetmed ondt i halsen, kommerman
ikke nødvendigvis udmed en recept på
medicin. Det gørman rigtigmange andre
steder, og derfor er den indbyrdes fortæl-
ling blandt borgeremedminoritetsbag-
grundmange gange, at danske læger ikke
er så dygtige og bare siger ”Gå en tur og
drik noget vand”, siger LoneHald.
Mange nye borgere fra tredjeverdenslande
har samtidig stor tiltro til sundhedsvæse-
net og stiller ikke spørgsmål til det, lægen

den danske kultur. Samtidig oplever sprog-
lærerne, atmaterialet ermeget brugbart i
undervisningen, og at deres kursister fin-
dermaterialet relevant.
– Sproglærerne er begejstrede for, atmate-
rialet ikke er en tidsrøver. Kursisterne får
ny viden,men samtidig lærer de dansk på
enmåde, som de kan bruge i deresmodul-
test. Vi har skelet rigtigmeget til de opga-
vetyper, der er i sprogskolernes seks afslut-
tendemodultest og har forsøgt at tilnærme
os dem, forklarer LoneHald.
Sundhedsdansk består af film, skriftligt
materiale, opgavehæfter og tests. Almate-
rialet kan findes gratis på sundhedsdansk.
dk og kan anvendes af alle.

Håndsprit og hoste
Flere lærere og kursister nævner i evalu-
eringen, at corona har givet ekstramotiva-
tion til at lære om smitte, og til trods for at
materialet er udviklet før pandemien, in-
deholdermodulet om infektion topaktuelle
ord somhoste, håndsprit og udluftning.
– Netop nu står vi overfor en stor opgave
med at informere omden nye vaccine. Og
også her er det så vigtigt, atman kan spro-
get, såman selv kan vurdere de informatio-
ner, man får. Der ligger såmeget tryghed og
tillid i sproget. Hvisman kan forstå, hvad
der bliver sagt, så harman større tillid til
det, manmøder. Det gælder også vaccina-
tioner, siger LoneHald.• gij@kl.dk

siger, fortæller Danja Tusanthan.
– Når lægen siger: ”Du skal tage to piller
morgen og aften, og fordi du har diabetes, er
det vigtigt, du holder øjemed dine fødder,
så du ikke får fodsår. Har du forstået det?”,
så nikker de bare ja. Det er en del af deres
kultur, atman ikke siger nej til en autoritet
som lægen. De ermeget høflige, og de vil
heller ikke virke dumme, forklarer Danja
Tusanthan.

Gratis for alle
Danmarks Evalueringsinstitut har netop
evalueret det nye undervisningsmateriale,
og evalueringen viser, at kursisterne får et
øget ordforråd, øget viden omdet danske
sundhedsvæsen og en bedre forståelse for

LYT TIL
DIN KROP
Sundhedsdansk giverSundhedsdansk giver
kursisterne viden omkursisterne viden om
otte emner:otte emner:
•• KroppenKroppen
•• Hvis du bliver sygHvis du bliver syg
•• Lyt til din kropLyt til din krop
•• InfektionInfektion
•• Mad og motionMad og motion
•• Dine tænderDine tænder
•• Rygning og alkoholRygning og alkohol
•• At have det godtAt have det godt

Kursisternes
motivation for at
lære dansk i det

her emne er rigtig høj. De
har haft andre emner, hvor
alle var sådan ”åh nej”.
Menmed dét her emne var
de bare top på. Og så kan
man jo nå langt.
Sproglærer, Køge, i evaluering

De mange danske tilbud
om børneundersøgel-
ser, tandpleje og sund-
hedspleje er for mange
flygtninge en helt ny og
ukendt verden.


