
Uppgift

SJUKHUSDIALOG  
PÅ ENGELSKA

Emma gets appendicitis
15-year-old Emma starts getting stomach ache at school. At volleyball practice 
after school, it gets worse and she suddenly feels sick. When she comes home, 
the pain increases. She keeps throwing up and develops a high fever during the 
night. The next morning, her dad takes her to the emergency room. After being 
examined and diagnosed with appendicitis she undergoes surgery and has her 
appendix removed.

Practice the dialogues in English with a classmate.

Scene 1  At volleyball practice  Parts: Emma, Coach

Scene 2  At the Emergency room (ER) Parts: Emma, ER Nurse

Scene 3  In the examination room Parts: Emma, Doctor

Scene 4  After the surgery  Parts: Emma, Assistant Nurse

Ordlista
appendicitis – blindtarmsinflammation

appendix – blindtarm

assistant nurse – undersköterska 

be in pain – ha ont

blood sample – blodprov

emergency room (amer.) – akutmottagning 

examine – undersöka 

infect – smitta 

it hurts – det gör ont

nurse – sjuksköterska 

stomach flu – maginfluensa 

surgery – operation 

throw up, vomit – kräkas 

tournament – turnering 

waiting room – väntrum 
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Scen 1

Tränaren (1):

Fråga hur Emma mår. Säg att du tycker hon ser 

lite blek ut.

Emma (1):

Säg att du inte mår bra alls. Berätta att du har 

ont i magen och har kräkts nyss.

Tränaren (2):

Säg att du tycker det är bäst att Emma går 

hem och vilar. Och att du hört att det är någon 

maginfluensa som går. 

Emma (2):

Svara att du inte vill missa träningen men 

att det kanske är bäst du går hem så du inte 

smittar de andra. 

Tränaren (3):

Säg att du hon ska ta hand om sig och att du 

hoppas hon mår bättre snart.

Emma (3):

Säg tack, och att du verkligen hoppas vara frisk 

till turneringen nästa vecka.

Scen 2

Sjuksköterska på akuten (1):

Säg hej, berätta vad du heter och att du är 

sjuksköterska. Fråga Emma

 � vad hon heter. 

 � hur hon mår och när hon började må 

dåligt.

Emma på akuten (1):

Svara att

 � du heter Emma.

 � du har känt dig konstig hela dagen 

i går och började få ont i magen på 

eftermiddagen. 

Sjuksköterska på akuten (2):

Fråga Emma

 � om hon har kräkts.

 � om hon har feber.

Emma på akuten (2):

Svara att

 � du har kräkts på kvällen flera gånger.

 � du har haft feber på natten.

Sjuksköterska på akuten (3):

Säg till Emma att hon får sätta sig i väntrummet 

en stund och vänta tills någon hämtar henne.

Emma på akuten (3):

Fråga om det kommer ta lång tid. Säg att du 

har väldigt ont.

Sjuksköterska på akuten (4):

Säg att du inte tror att det tar så lång tid. Det 

har varit en lugn morgon.

Emma på akuten (4):

Säg tack och att du sätter dig där borta.
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Scen 3

Läkare i undersökningsrummet (1):

Säg hej, berätta vad du heter och att du är 

läkare. 

Säg att du ska undersöka henne. 

Be henne lägga sig på britsen.

Emma i undersökningsrummet (1):

Säg hej.

Säg ok. 

Berätta att det gör väldigt ont nu.

Läkare i undersökningsrummet (2):

Säg att du nu ska känna på Emmas mage.

Fråga om det gör mest ont på höger eller 

vänster sida.

Emma i undersökningsrummet (2):

Säg att det gör väldigt ont. Mest på höger sida.

Fråga om läkaren tror det är 

blindtarmsinflammation.

Läkare i undersökningsrummet (3):

Säg att ni behöver ta ett blodprov också men 

symtomen tyder på blindtarmsinflammation.

Emma i undersökningsrummet (3):

Säg ok.

Fråga om du kommer behöva opereras.

Scen 4

Undersköterska i sjukhusrummet efter 
operationen (1)

Säg hej och fråga hur Emma mår.

Fråga om hon vill ha något att dricka.

Emma i sjukhusrummet efter operationen (1)

Säg att du mår bra men känner dig lite trött. 

Säg att du gärna vill ha lite vatten. Fråga var 

din pappa är.

Undersköterska i sjukhusrummet efter 
operationen (2)

Säg att Emmas pappa gick ut för att köpa lite 

kaffe och kommer tillbaka snart.

Säg att du går och hämtar lite vatten.

Emma i sjukhusrummet efter operationen (2)

Säg tack.




