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1. KARAKTERISTIK AF LANDET 

 GEOGRAFI  

Den Tjekkiske Republik er en indlandsstat, der ligger i Centraleuropa omgivet af  

Tyskland, Polen, Slovakiet og Østrig med et areal  på 78 560 km2 og en  befolkningen på 

10,5 millioner. Republikken breder sig over de tre historiske regioner  - Bøhmen, Mähren 

og  Tjekkiske Schlesien, det højeste punkt er Sněžka - 1 602 m. 

Hovedstaden er Prag med 1 280 500 indbyggere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geomorfologisk ligger Tjekkiet på skæringspunktet mellem to bjergsystemer. I vesten og den 

centrale del ligger det tjekkiske højland, (Šumava, Krušné Hory, Krkonoše, Jeseníky og andre) 

mens de vestlige karpatere (Javorníky, Moravskoslezské Beskydy, 

osv.) rammer den østlige del af landet. 67% af Tjekkiets samlede areal ligger i en højde på op til 

500 m. 

Det største europæisk vandskel løber igennem Tjekkiet for så at dele sig i Nordsøen, Østersøen 

og Sortehavsområdet. 

Tjekkiet er opdelt i 14 selvstyrende regioner og mere end 6200 selvstyrende kommuner. 

Kommunerne og regionerne styres af de valgte råd. Regionerne ledes af  guvernører, borgmestre 

og øvrige ledere fra kommuner og byer.  
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 STAT OG KLIMA ZONER  

Tjekkiet har seks nationale symboler: et stort nationalt emblem, et lille nationalt emblem, et 

nationalt flag, et præsidentflag, et statssegl  og en nationalsang ´Hvor er mit hjem?`. Det officielle 

sprog er tjekkisk. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                             

                                      https://www.youtube.com/watch?v=e12rGRO4JuA  

Stort  emblem 

Præsidentflag Statssegl  

Lille emblem Flag  

Nationalsang 

https://www.youtube.com/watch?v=e12rGRO4JuA
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Den første præsident efter Tjekkoslovakiets  dannelse var Tomáš Garrigue Masaryk. I nyere 

tid er især Václav Havel og den nuværende Milos Zeman kendte tjekkiske præsidenter. 

 

 

 

 

 

 

 

TIDSZONE OG KLIMA  

Klimaet i Tjekkiet svinger mellem fastlandsklima og kystklima. Typisk skifter de fire årstider 

mellem markant forskellige temperaturer og vejrformer. 

Tjekkiet ligger i samme tidszone som  Berlin, Wien plus/minus 1 time. Ved sommertid 

(31.3.-31.10.) plus/minus 2 timer 

Kilder:  

1/ MARADA, Miroslav, Martin HANUS a Tereza KOCOVÁ. Zeměpis 9: pro základní školy a 

víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2017.  

2/ NOVÁK, Svatopluk, Vladimír ŠTEFL, Josef TRNA a Martin WEINHÖFER. Zeměpis: 

učebnice. 5. aktualizované vydání. Ilustroval Hana BERKOVÁ. Brno: Nová škola, 2017. 

Duhová řada. 

 

 

2. HISTORIE  

Den første dokumenterede stat på den nuværende Tjekkiske Republiks territorium var et 

slaviske stammefællesskab under ledelse af Samo. I det 9. århundrede blev Det 

Stormæhriske Rige senere Tjekkiet dannet. Med Charles IV opstod kongeriget Bøhmen, 

som gradvist blev integreret i det habsburgske monarki.   

Præsident Milos Zeman   Vaclav Havel  
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Efter opløsning af det østrig-ungarske kejserdømme  i 1918 blev republikken  

Tjekkoslovakiet etableret. I 1939 blev den nuværende tjekkiske republik besat af den tyske 

hær og Bøhmen-Mæhren-protektoratet blev oprettet. 

Tjekkoslovakiet blev genetableret som demokratisk stat i 1945. Den tjekkoslovakiske 

socialistiske republik blev i 1969 dannet under det kommunistiske styre. Modstanden mod 

totalisering og normalisering steg gradvist og kulminerede i den såkaldte Fløjls revolution 

den 17. november 1989, der væltede det kommunistiske regime, muliggjorde 

genoprettelsen af demokrati og fri handel. 

I slutningen af 1992 blev den tjekkoslovakiske republik som et land med to nationer opløst 

og i stedet blev der skabt to nye stater: Den Tjekkiske Republik og Den Slovakiske 

Republik. 

Kilder:  

1/ Dějepis 9: pro základní školy a víceletá gymnázia. 2., upravené vydání. Plzeň: Fraus, 2017-. 

2/ Dějepis: 6.-9. ročník. 4. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. Učební osnovy 

základní devítileté školy. 

3/ HLAVAČKA, Milan a Petr ČORNEJ. Dějepis pro gymnázia a střední školy. Druhé vydání. Praha: 

SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2017. 

 

 

3. POLITIK 

Tjekkiet er en parlamentarisk republik med et pluralistisk demokrati. Den lovgivende 

myndighed er Parlamentet, som har 2 kamre: deputeretkammeret og senatet. Den 

udøvende magt i Tjekkiet er delt mellem præsidenten og regeringen. Præsidenten vælges 

for en periode på 5 år, i højst to sammenhængende perioder. Præsidenten, der 

repræsenterer staten eksternt, er den øverste kommandant for de væbnede styrker, 

udpeger regeringen, dommere, direktører og guvernører for Den tjekkiske Nationalbank og 

andre øvrighedspersoner. Valgbar til deputerkammeret er  borgere over 21 år og til 

senatet borgere over 40 år . Der er direkte valg, organiseret  i 2 runder, hvor kun de to 

kandidater med det højeste antal stemmer går videre til ianden runde. 
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 POLITISK SITUATION  

Den Tjekkiske Republik består af venstreorienterede og højreorienterede partier. Den 

venstre orienterede tænkning kan defineres  som socialisme, liberalisme, humanisme og 

multikulturalisme, ligestilling mellem mænd og kvinder og vægt på miljøbeskyttelse. - 

Repræsentanter: KSČM (Kommunistpartiet) og Socialdemokratiet (CSSD). 

Kendetegnende for den højreorienterede ideologi er forsvaret af den personlige 

ejendomsret, loyalitet overfor vesten og konservativisme i forhold til traditioner og værdier - 

repræsentanter for ODS (Civil Demokratiske Parti) og TOP 09 (Det Demokratiske Parti). 

I øjeblikket er koalitionen af de tre politiske partier: CSSD, KDU-CSL og ANO ved at 

opløses.  Dens regeringsperiode har ført til positive resultater. BNP er stigende, 

arbejdsløsheden faldende – stigende lønningerne, øget sikkerhed samt forbedrede forhold 

for erhvervslivet og bedring af unge familiers livsvilkår. 

I slutningen af oktober 2017 blev der afholdt valg i deputeretkammeret. Vinderen af valget i 

alle regioner og distrikter var bevægelsen ANO, hvis formand er Andrej Babis. 

Opinionsundersøgelser tyder på 35,4% er højreorienterede, 26,9% venstreorienterede 

mens   27,4% af respondenterne placerer sig i midten af det politiske felt.  

 

 

Kilder:  

1/ Political situation in CZE. Available from : 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%BD_syst%C3%A9m_%C4%8Ceska  (2018-02-14) 

2/ Political system in CZE. Available from : http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Fakta-o-

CR/Politika/Politicky-system-Ceske-republiky  (2018-02-14) 

3/ Political situation in CZE. Available from : https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-

volicum/VYSLEDKY-VOLEB-DO-POSLANECKE-SNEMOVNY-CR-2017-509113   (2018-02-14) 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%BD_syst%C3%A9m_%C4%8Ceska
http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Fakta-o-CR/Politika/Politicky-system-Ceske-republiky
http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Fakta-o-CR/Politika/Politicky-system-Ceske-republiky
https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/VYSLEDKY-VOLEB-DO-POSLANECKE-SNEMOVNY-CR-2017-509113
https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/VYSLEDKY-VOLEB-DO-POSLANECKE-SNEMOVNY-CR-2017-509113
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4. ØKONOMI 

 

Økonomien i Tjekkiet er traditionelt en af de mest udviklede i Europa. 

Bruttonationalproduktet svarer til BNP i verdens udviklede lande. Den tjekkiske økonomi er 

den 16. stærkeste i EU, foran Portugal, Grækenland og på niveau med Italien og Spanien. 

Tjekkiet er blandt de 22 mest udviklede lande i verden. I marts 2016 havde Den Tjekkiske 

Republik den laveste ledighed i hele EU. 

 

 VALUTA  

 

Den valuta, der anvendes i Tjekkiet, er den tjekkiske krone (CZK). Den udstedes af den tjekkiske 

nationalbank og valutakursen er flydende. 

 

 

Aktuel kurs (20.11.2017):   

 1EUR  = 25,57 CZK 

 1$        =  21,70 CZK   

 

 LØNNIVEAU  

 

Mindstelønnen i EU er sædvanligvis halvdelen af den gennemsnitlige løn, eller er ca. 2 

gange minimums leveomkostningsniveauet. I Tjekkiet er dette ikke altid tilfældet, i 2007 

var minstelønnen 8 000 kr. (316 EUR). Den er gradvis steget som følge af regeringens 

reguleringeer til nu 12.200 CZK (481 EUR). 

Lønforholdene forbedres gradvist i Tjekkiet. Når BNP vokser og arbejdsløsheden stiger, 

stiger lønningerne også. I andet kvartal 2017 var den gennemsnitlige brutto månedsløn 

CZK 29 346 (EUR 1158), hvilket er mere end 2 000 CZK mere end i samme periode i 

2016. Den gennemsnitlige løn er dog mindre end 2/3. Den reale lønvækst hindrer 

czk  
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imidlertid stigende inflation. 

Gennemsnitlig løn for en gymnasielærer: 25 735 CZK (EUR 1007) 

Gennemsnitlig løn for en læge: 58 000 Kč (2269 EUR) 

Gennemsnitlig løn for en sygeplejerske: 22 478 Kč (EUR 879). 

 

 

 SOCIALHJÆLP, PENSION   

I Tjekkiet skelnes mellem fire former for pension: alderdom, handicap, enkestand og 

forældreløshed. 

Den grundlæggende betingelse for at modtage den fulde  alderspension er, at man er fyldt 

65 år og har arbejdet i 35 år dvs. har bidraget til pensionsfonden. Hvis disse betingelser 

ikke er opfyldt, nedsættes pensionens størrelse forholdsmæssigt. 

I september 2016 udgjorde den gennemsnitlige alderspension 11 441 CZK (436 EUR), 

mænd havde i alt 12 643 CZK (499 EUR) og 10 383 CZK (410 EUR) - ca. 2.400.000 

pensionister modtog pension - dette tal dækker imidlertid mere end en tredjedel af alle 

pensionister. 

Invalidepensionen har 3 satser, der beregnes udfra en procentvis vurdering af 

arbejdsevnen. 

Enkepension kan tilkendes enken/enkemanden ved ægtefællens død. 

Pension til forældreløse gives til børn under 18 år eller til studerende under 26 år, som har 

mistet en eller begge forældre. 

 

 

 

 GENNEMSNITSPRISER   

 

At sammenligne priser på varer, energi, tjenesteydelser, sundhedspleje og andet er meget 

vanskeligt. Det kræver at man tager højde for lønniveauet  i Tjekkiet og lønniveauet i 

udlandet i euro. Nogle fødevarer og forbrugsvarer er billigere end i nabolande, hvilket 
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grænsebefolkningen udnytter til hyppig grænsehandel. Imidlertid er mange priser 

sammenlignelige. Tjekkiet er billigere i forhold til for eksempel øl, cigaretter, benzin, 

husleje, lægehjælp og medicin. 

Brændstofpriserne i Tjekkiet ændrer sig stadig, i øjeblikket koster en liter diesel  29,30 

CZK (1,15 EUR) og en liter benzin 30,30 CZK (1,19 EUR). 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

                                  

 

 

 

     

 

kartofler          

18 CZK/kg 

(EUR 0,71) 

peber         90 

CZK/kg (EUR 

3,55) 

tomater       68 

CZK/kg (EUR 

2,68) 

bananer        30 

CZK/kg 

(EUR1,18) 

appelsiner         

30 CZK/kg 

(EUR 1,18) 

svinekød            120 

CZK/kg (EUR 4,74) 

kylling           69 

CZK/kg (EUR 

2,72) 
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 TYPISKE PRODUKTER  

 

Et af de mest berømte produkter i Tjekkiet er glas, hvis produktion er udviklet siden det 13. 

århundrede. Det er blykrystal og skåret glas. Moser er det fineste tjekkisk glas. 

Løgmønstret porcelæn og porcelæn fra Thun i Karlovy Vary samt produkter fremstillet af 

tjekkisk granat forarbejdet af højtkvalificerede guldsmede - op til 3 500 modeller. 

Kvinderne over hele verden pynter sig med tjekkiske smykker. 

De mest kendte og populære produkter er tjekkisk øl, især Pilsner Urquell og Budweiser 

Budvar. 

Berømte drikkevarer omfatter også Carlsbad Becherovka – likøren , der også kaldes det 

13. forår af Karlovy Vary Spa - samt Mattoni mineralvand.  

 

 

 

 

 

 

 

skummetmælk   

19 CZK/l 

(EUR0,75) 

æg 10 stk             

55 CZK/ (EUR 

2,17) 
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En delikatesse er Olomouc-ost, der har været produceret i over 500 år. 

 

 

 

 

 

Af industriprodukter skal nævnes Škoda-biler med mere end hundrede års tradition i Škoda 

Holding a.s., som viderefører det traditionelle navn på Škoda Plzeň ingeniørfabrikker. De 

fremstiller en bred vifte af transportmidler, f.eks. Škoda Ineken 10T sporvogn, der kører i 

mange store byer i verden. 

   

Af eksportvarer må man ikke glemme den største europæiske klaverproducent – Petrof, 

og skogiganten Bata, der har  50 produktionsanlæg i 68 lande. 

  

 

    

 

Kilder:     

1/ Typical czech products. Available from: www.czech.cz     (2018-02-14) 

 

 

http://www.czech.cz/
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5. RELIGION, ETHNICITET, MINORITETER  

I tjekkiet udgør udlændige  5,1% af den samlede befolkning, dvs. ca. en halv million 

mennesker fra 161 lande. Den største gruppe stammer fra  Slovakiet, efterfulgt af Ukraine, 

Ungarn, Tyskland og Rusland. 

Nogle tjekkere anser udlændinge for at være en sikkerhedsrisiko. Denne holdning har været 

stigende de seneste år i forbindelse med migrationskrisen. På trods af dette er der ingen 

etnisk anspændt situation i Tjekkiet. Tjekkere forventer at udlændinge lader sig assimilere. 

De mener, at udlændinge bør tilpasse sig så meget som muligt, de bør være i stand til at 

tale tjekkisk og arbejde i Tjekkiet. Tjekkerne har den største sympati for slovakkerne 

(givetvis grundet deres langvarige sameksistens, fælles historie, sproglig lighed osv.). 

En vigtig gruppe i den tjekkiske republik er vietnameserne. De er den tredje største gruppe 

på grund af den migrering, der begyndte i 1950'erne. Idag er tilstedeværelsen af 

vietnamesere ikke så problematisk som tidligere, og deres popularitet er stigende. 

Vietnamesisk er et meget lukket samfund, der skærmer deres privatliv, holder fast ved 

traditioner og skikke. Ændringen foregår især i den unge generation, som integrerer sig i det 

tjekkiske samfund og eliminerer de sproglige og kulturelle barrierer. Dette ses ikke på 

samme måde i den ældre generation. 

Den største etniske minoritet i Tjekkiet er romaerne. Ifølge skøn fra år 2003 er der omkring 

300.000 romaer. Romaerne har deres eget modersmål, deres skikke og mentalitet adskiller 

sig fra samfundsnormen. De har boet i Tjekkiet siden 1400-tallet og er i dag den gruppe, der 

er hårdest ramt af social udstødelse. Som følge heraf er der et lavt uddannelsesniveau, høje 

kriminalitetsrater og arbejdsløshed. Årsagen til arbejdsløshed er også det sociale system, 

der kan  føre til, at det for nogle mennesker er lettere at modtage sociale ydelser end at 

arbejde. En stor del af den tjekkiske befolkning har modstand mod romaerne, hvilket blandt 

andetskyldes problematiske naboforhold, støj og andre følger af romaernes helt anderledes 

livsstil. 

Tjekkiet er den mest sekulariserede stat i Europa og har den næst laveste andel af borgere, 

der dyrker en religion. Historisk set har tjekkiske lande haft et kompliceret forhold til kirken. 

En af de vanskeligste perioder var anden halvdel af det 20. århundrede, da den eksisterende 

religion blev undertrykt af det kommunistiske regime. Efter regimets fald i 1989 blev 
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religiøsiteten genfødt, og religionen blev igen en del af det offentlige liv. Store dele af 

befolkningen havde meget store forventninger til kirkens nye position i samfundslivet. Disse 

forventninger blev imidlertidig ikke opfyldt af kirkerne for eksempel ved at rejse 

erstatningskrav, tilgivelse for samarbejde med det kommunistiske regime mv. En del af 

samfundet har derfor vendt sig væk fra kirken og religionens betydning i offentligheden er 

faldet. 

I henhold til lov nr. 308/91 Coll. kan en borger i Tjekkiet bekende sig til, udøve og fremme 

enhver religion. Ingen er tvunget til at frasige sig en religion eller være uden religion. 

Idag ønsker de fleste borgere ikke at kirken blander sig i det politiske og økonomiske liv. 

Kirken er især aktiv i forhold velgørenhed. De fleste borgere er af den opfattelse, at kirkerne 

skal være økonomisk selvstændige, og kun en lille del af borgerne mener, at kirkerne skal 

finansieres af staten. 

CENSUS DATA I 2011 

 katolikker  1 150 000 (ca. 11% af befolkning) 

 den tyrkisk-evangeliske kirke 50 000 

 de tjekkoslovakiske hussitters kirke 39 000 

 den ortodokse kirke 27 000 

 Jehovas Vidner 13 000 

 Kirkens broderskab 10 000 

 kristne  10 000 

 jøder 15 000 

 muslimer 3 500 

 buddhister 6 000 

 

Sammenlignet med tidligere år er antallet af troende i Tjekkiet det samme i dag, men 

antallet af personer, der bekender sig til de store kirkelige institutioner, er faldende. Der er 

stigende interesse for små og alternative grupper 
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Kristendom 

Kristendommen er den mest udbredte religion i Tjekkiet. Geografisk er der fleste troende i 

Sydmæhren, i den sydlige bøhmiske region og i den sydlige del af Vysočina. Der bor 

færrest troende i den nordlige del af Bøhmen. Den største andel af troende findes i små 

kommuner med op til 200 indbyggere, mens byer med 50.000 til 100.000 indbyggere har 

færre troende. Der er en større procentdel af kvinder, der er troende end mænd, og i 

forhold til alder er ældre dominerende. De fleste kvindelige og mandlige troende er plus 

60-70. I 40-års-alderen er antallet af troende 20%. I forhold til uddannelse har de fleste 

troende en sekundær erhvervsuddannelse, mens der ses færreste troende blandt 

universitetsuddannede 

 

Omkring en halv million mennesker deltager regelmæssigt i kirkelige handlinger. De fleste 

troende besøger dog kun kirker i anledning af helligdage (påske, jul) eller vigtige 

hændelser i livet (fødsel, ægteskab, død). Kun 37% af alle par er gift i kirken. 

Mange kirker ligger i landsbyerne. De er ikke kun åbne for kristne, man kan også komme 

der som  ikke-troende eller hvis man er af en anden trosretning. Mennesker uden religiøs 

tilknytning besøger oftest kirker i juleferien og som turister i de  kirker, der opfattes som en 

del af Den Tjekkiske Republiks historiske og kulturelle arv. Når man går ind i kirkerne, 

forventes det, at man overholde visse diskretionsregler i forhold til påklædning, dvs. lange 

bukser, overdækkede skuldre og som mand tager man sin hat eller kasket af. Om 

sommeren kan korte bukser dog accepteres, hvis det er meget varmt.. 

Det mest almindeligt kristne symbol er korset, der normalt bæres som en halskæde. Dette 

symbol bruges imidlertid ikke kun af kristne men som smykke i almindelighed.  

Statsinstitutioner og statsskoler bruger hverken kors eller andre kristne symbolder.  
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Jødedom 

Jøderne i Tjekkiet tilhører de ashkenaziske jøder. De første jøder bosatte sig i det 

landområde, hvor den nuværende Tjekkiske Republik ligger, i det 10. århundrede. Alligevel 

har jøderne været under pres flere gange enten i form af forfølgelser eller udvisninger – 

historisk set har jødernes situationen kun været mindre problematisk i oplysningstiden. 

Særligt Anden Verdenskrig har præget jødernes historie,  80.000 tjekkiske jøder overlevede 

ikke holocausten. Efterfølgende faldt antallet af jøder yderligere som følge af det 

kommunistiske regime. I øjeblikket bor der omkring 15-20.000 jøder i Tjekkiet. Der er 10 

jødiske samfund i Tjekkiet, og der er flere synagoger fordelt over hele landet  (Prag har 4 

synagoger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islam 

Islam er ikke en stor religion i Tjekkiet, og den praktiseres mest af  indvandrere. Konvertitter  

udgør kun en lille del af det samlede antal muslimer.I  Prag og Brno findes der moskeer. 

 

 

 

Den store synagoge i  

Plzen 

Moske i Prag 
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Buddhisme 

Det vietnamesiske mindretal tilhører mahayana-buddhismen. Der er et buddhistisk tempel 

i Varnsdorf og tre koreanske buddhistiske templer i Prag og Brno.Tjekkiske buddhister 

følger Vajrayas lære dvs. den tibetanske buddhisme.   

Religion og uddannelsesinstitutioner 

Det tjekkiske uddannelsessystem er sekulært. I nogle skoler (religiøse) tilbydes religion 

som et valgfag, men der er ingen registrering af antallet af elever. Børn kan gå til 

kristendomsundervisning i præstegården. De tjekkiske Waldorf-skoler har et særligt  

åndeligt og religiøst fokus . 

Kilder: 

1/ Religions in Czech. Available from: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD_v_%C4%8Cesku (2018-02-14) 

2/ Religions in Czech. Available from:  https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenska-vira-obyvatel-

podle-vysledku-scitani-lidu-2011-61wegp46fl  (2018-02-14) 

3/ Religions in Czech. Available from: 

https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04  

(2018-02-14) 

5/ Ethnics and minorities in Czech. Available from: http://www.statistikaamy.cz/2016/02/vyvoj-

poctu-cizincu-v-cr/  (2018-02-14 

 

 

6. FRIDAGE OG TRADITIONER  

Der er 12 officielt anerkendte fridage i Tjekkiet: 

 

 Nytår (1.1.) 

 God fredag 

 Påske mandag 

 Labor Day (1.5.) 

 Sejrsdagen (8,5.) 

 Slavic Intelligence Day Cyril og Methodius (5.7.) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD_v_%C4%8Cesku
https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenska-vira-obyvatel-podle-vysledku-scitani-lidu-2011-61wegp46fl
https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenska-vira-obyvatel-podle-vysledku-scitani-lidu-2011-61wegp46fl
https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenske_vyznani_obyvatelstva_ceske_republiky_23_12_04
http://www.statistikaamy.cz/2016/02/vyvoj-poctu-cizincu-v-cr/
http://www.statistikaamy.cz/2016/02/vyvoj-poctu-cizincu-v-cr/
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 Dag for brænding af mester Jan Hus (6.7.) 

 Tjekkisk statsdagsdag (28,9.) 

 Uafhængig tjekkoslovakisk statsdag (28.10.) 

 Dag for kamp for frihed og demokrati (17.11.) 

 juleaften (24.12.) 

 Første juledag (25.12.) 

 

Disse dage er fridage, hvor også studerende og skoleelever holder fri, og de store 

butikkers åbningstider er begrænset, nogle holder helt lukket. De fleste indbyggere i 

Tjekkiet fejrer disse dage enten ved at holde traditionerne i hævd (jul, påske, se de 

følgende kapitler) eller blot  som en fridag. Man har ekstra tid sammen med familie og 

venner, deltager måske i forskellige arrangementer som koncerter eller udstillinger, der 

relaterer til den aktuelle fridag/helligdag. En række kulturelle og historiske monumenter har 

ændret åbningstider i disse dage. Den offentlige tv-kanal sender film og dokumentarer, 

som fokuserer på fridagens/helligdagens historie. Tildeling af statslige hædersbeviser til 

personer, der repræsenterer Tjekkiet – det kan være borgere fra alle samfundslag, dvs. 

forskere, atleter, kunstnere og andre. 

Nogle kristne helligdage fejres af de fleste af Tjekkiet, uanset religiøs overbevisning. Den 

vigtigste ferie i forbindelse med kristne helligdage er julen og dernæst følger påskeferien, 

for kristne er påsken dog de vigtigste helligdage  i årets løb. 
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Advent og nytår 

I Adventstiden håndhæves en række traditioner. I de fleste hjem bages flere typer 

julekager. 

Desuden pynter man hjemmet op med en advenstkrans. I mange byer er der 

julmarkeder, koncerter og  juletræer med lys på, desuden er der juledekorationer på 

huse og i det offentlige rum. 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der synges klassiske tjekkiske julesange, 

samt jule sange af populære tjekkiske og 

udenlandske kunstnere. I tiden op til  jul og  i 

julen sender man julekort til hinanden  og idag 

sendes ønsker om god jul også via mobiler eller 

sociale netværk. 
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                   Klassiske tjekkiske julesange:  

„ Vánoce, Vánoce přicházejí“    https://www.youtube.com/watch?v=1Upx_hdmtkA 

„ Půjdem spolu do Betléma“  https://www.youtube.com/watch?v=moFy1FvYHf4  

„ Veselé vánoční hody“ https://www.youtube.com/watch?v=zQS9fXIqEB4&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4-NEvRvBDLJ  

„ Narodil se Kristus Pán“ https://www.youtube.com/watch?v=HGQR2VRvW_8&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4-

NEvRvBDLJ&index=10  

„ Nesem Vám noviny“ https://www.youtube.com/watch?v=pPxJSLId7ik&index=9&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4-NEvRvBDLJ  

„ Tichá noc“  https://www.youtube.com/watch?v=JiLL1NwEX8U&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4-NEvRvBDLJ&index=3  

 

 

En  tradition, der stadig holdes i hævnd, er den 4. december, St. Barboras dag, hvor  en 

kirsebærgren sættes i vand. Grenen er tænkt som dekoration, men den menes også at have 

magiske kræfter. Hvis den blomstrer juleaften, varsler det tidlige ægteskaber. 

 

 

 

 

 

 

En særlig tradition i Den Tjekkiske Republik ligger den 5. december - den såkaldte Mikuláš, 

hvor børn får besøg  af Nicholas, Djævelen og Englen. Børnene er spændte og lidt bange, 

men ser samtidig frem til at få en masse slik, frugt og små legetøj. Nicholas spørger børnene 

om de har optrådt godt i løbet af året. I så fald får de gaver. Hvis ikke, beskytter Nicholas 

med engelen dem mod djævelen og helvede. Af disse tre figurer er den mest sete og mest 

https://www.youtube.com/watch?v=1Upx_hdmtkA
https://www.youtube.com/watch?v=moFy1FvYHf4
https://www.youtube.com/watch?v=zQS9fXIqEB4&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4-NEvRvBDLJ
https://www.youtube.com/watch?v=HGQR2VRvW_8&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4-NEvRvBDLJ&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=HGQR2VRvW_8&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4-NEvRvBDLJ&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=pPxJSLId7ik&index=9&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4-NEvRvBDLJ
https://www.youtube.com/watch?v=JiLL1NwEX8U&list=PLsn74HU4tcpmTR88MrEKAR4-NEvRvBDLJ&index=3


 

21 

 

populære Nicholas, der bærer en karakteristiske dragt, der minder om en biskops - en lang 

hvid kjole, en rød/guld kjole, en høj, spids hue (mitra) og en lang stav 

 

 

Julens helligdage/fridage opfattes især som vigtige blandt 

kristne, men er også for mange blot en almindelig fejring af 

året, der slutter. Juledagene er officielle nationale fridage i Tjekkiet. De fleste holder 

traditionel jul idag. Mange traditioner er af kristen karakter, men nogle kommer er før-kristne 

og knytter sig til fejring af solhverv. Julens oprindelige religiøse betydning mister langsomt 

betydning i disse år. I Tjekkiet er juleferiens højdepunkt den 24. december - juleaften. Denne 

dag pynterde fleste juletræet og arrangerer julekrybber. Man giver og får gaver, der ligger 

under træet. Børnene tror, at Jesusbarnet kommer med gaverne. 

 

 

Julemiddagen består af fiskesuppe, kartoffelsalat og fisk. Oftest 

er det stegt karpe. Da juleaften er børnenes aften, ser man også 

eventyr på tv i mange hjem. Tjekkere foretrækker klassiske 

tjekkiske eventyr. Der er mange traditionsrige skikke, for 

eksempel lægger man  et fiskeben eller en mønt under 

tallerknen under julemiddag, fordi det kan betyde velstand i 

hjemmet. Børn sætter lys i valnødskaller, efter julemiddagen 

kaster man en sko, fordi skoens da spids viser, hvilken retning personen kommer til at gå 

næste år. Man skærer en stjerne ud af et æble og den, der finder den, får et 

helbredsmæssigt godt år. Mange familier går også til midnatsmesse i den nærliggende kirke. 

Nyere skikke er gåture  før julemiddagen, familiebesøg eller at sætte købte karper vandet. 

En moderne tradition er også Fredslyset, som østrigske spejdere bringer til spejdere fra 

Brno, der  bringer det gennem hele Tjekkiet. Lyset ses undervejs i  kirker og på torve. 

. 
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Nytårsaften (31. december) er en arbejdsdag, men 

mange holder fri denne dag. Hele dagen betragtes som 

en festlig fejring af afslutning på det gamle år og 

begyndelsen af det nye. Man  reflekterer over og 

evaluerer det gamle år. Festlighederne er forskellige – fra 

store fælles arrangementer til familiefester. Nogle 

tager på vandreture i bjergene, dette er typisk lokale 

arrangementer.  Nyårsmenuen består af forskellige 

delikatesser såsom sandwich, pindemad, oste, 

forskellige chips osv. Nytåret fejres med, at man 

skåler og antænder eller ser på fyrværkeri. Mange  

byer arrangerer nytårsfyrværkeri ved  midnatstid. . 

 

 

Der knyttes af og til  nyere  traditioner til nytår (1.1.), De fleste bliver imidlertid glemt igen. 

Der findes et ordsprog der siger : "Sådan som du er nytårsdag – sådan vil du være resten 

af året på." I nogle familier serveres linser til frokost (for at sikre sig en god økonomi i det 

nye år). 

 

Påske 

Påsken fejres i den kristne ånd, men samtidig er det 

forårsfest, der  fejrer naturens opvågnen. Påske (fredag 

og mandag) er anerkendt som officielle helligdage. 

Forud for påsken går 4 dage, der har hver deres navne 

- Askeonsdag, Skærtorsdag , Langfredag, Hvide Lørdag. Ifølge de kristne traditioner bliver 

kirkeklokkerne efter skærtorsdag tavse over hele landet indtil de ringer igen. 

påskesøndagen. 
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Fejringen af påsken er forbundet med mange 

skikke, som i lighed  med julen, respekteres alt 

efter familiens eller  de lokale traditioner. 

Påsketraditioner  holdes især i hævd på landet og 

i Mæhren, hvor der traditionelt er flest troende. 

 

 

Traditionelle tjekkiske påskeretter er en påskelam-kage og et særligt brød. Det er også 

lammekød og ægeretter. 

 

Kristne fejrer påsken indtil søndag. Påskemandag holdes en række ikke-religiøse skikke i 

hævd. Mændene og drenge fletter den såkaldte "pomlázka"- en pisk - friske pileskud, som 

de derefter for sjov  forsøger at rise (daske) pigerne og kvinderne  med . Dette bringer 

kvinderne sundhed, skønhed, flid og glæde året rundt. Piger og kvinder giver derefter drenge 

og mænd, dekorerede æg, som er symbolet på frugtbarhed og livskraft. Idag gives 

chokoladeæg eller andet slik også. Ægmaleri er underholdende og der er mange forskellige 

dekoreringsteknikker. 

 . 
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Kilder:  

1/ Traditions in Czech. Available from: https://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/vanoce  (2018-

02-14) 

2/ Traditions in Czech. Available from: http://ekomarket.cz/content/73--vanoce-v-cesku-a-ve-svete-

171212     (2018-02-14) 

3/ Traditions in Czech. Available from: https://www.ceske-tradice.cz/tradice/jaro/velikonoce  (2018-

02-14) 

4/ Traditions in Czech. Available from: http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Zivotni-styl-v-

CR/Tradice/Jak-se-slavi-Velikonoce-v-Cesku  (2018-02-14) 

5/ Traditions in Czech. Available from: 

https://search.seznam.cz/?sId=O18_YKMgATC6MEU9N0ET&sourceid=top&q=tradice++v%C3%A

1noce+a+zima&sgId=hVaokJIU_j1-0bfeLeP-ROwoknZvzGLbTn-

aYGRvk7%3D%3D&oq=tradice++v%C3%A1noce+a+zima&aq=-1&su=b  (2018-02-14) 

 

 

 

7. FAMILIE 

 TRADITIONEL FAMILIE  

Den almindelige familiform i Tjekkiet er en mand, en kvinde og et antal børn. Udover den 

nære familie består familien også af andre slægtninge - bedsteforældre, tanter, onkler, 

fætre osv. Traditionelt bliver ægtepar viet offentligt eller kirkeligt, men mængden af ugifte 

par er vokset i de seneste mange år. Især i den yngre generation lever par sammen og 

danner familie uden at være gift. Derudover bruges begrebet ufuldstændig familie i 

Tjekkiet om familier,hvor en af forældrene mangler. 

Økonomisk dårligt stillede familier falder ind under et statsstøttesystem, der består af: 

sociale godtgørelser til lavindkomstforældre, boligydelse, børnetilskud. 

 

https://www.ceske-tradice.cz/tradice/zima/vanoce
http://ekomarket.cz/content/73--vanoce-v-cesku-a-ve-svete-171212
http://ekomarket.cz/content/73--vanoce-v-cesku-a-ve-svete-171212
https://www.ceske-tradice.cz/tradice/jaro/velikonoce
http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Zivotni-styl-v-CR/Tradice/Jak-se-slavi-Velikonoce-v-Cesku
http://www.czech.cz/cz/Objevte-CR/Zivotni-styl-v-CR/Tradice/Jak-se-slavi-Velikonoce-v-Cesku
https://search.seznam.cz/?sId=O18_YKMgATC6MEU9N0ET&sourceid=top&q=tradice++v%C3%A1noce+a+zima&sgId=hVaokJIU_j1-0bfeLeP-ROwoknZvzGLbTn-aYGRvk7%3D%3D&oq=tradice++v%C3%A1noce+a+zima&aq=-1&su=b
https://search.seznam.cz/?sId=O18_YKMgATC6MEU9N0ET&sourceid=top&q=tradice++v%C3%A1noce+a+zima&sgId=hVaokJIU_j1-0bfeLeP-ROwoknZvzGLbTn-aYGRvk7%3D%3D&oq=tradice++v%C3%A1noce+a+zima&aq=-1&su=b
https://search.seznam.cz/?sId=O18_YKMgATC6MEU9N0ET&sourceid=top&q=tradice++v%C3%A1noce+a+zima&sgId=hVaokJIU_j1-0bfeLeP-ROwoknZvzGLbTn-aYGRvk7%3D%3D&oq=tradice++v%C3%A1noce+a+zima&aq=-1&su=b
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Den tjekkiske stat forsøger at fremme fødselsraterne, som i de seneste år er faldende, 

igennem det sociale bidrag, der gives ved fødslen. Bidraget er fastsat til 13.000 CZK til en 

førstegangsfødende og  til 19.500 CZK til fleregangsfødende. Den tjekkiske familiestøtte er  

unikt i Europa og i verden qva økonomisk støtte til en enlig forælder (hovedsagelig mødre, 

men også fædre) fra fødslen op til fire år. Staten betaler den såkaldte barsels- og 

forældreydelse. 

1 / Moderskabsydelser udbetales til moderen i alt 28 uger (ved to eller flere samtidige fødsler 

i alt 37 uger), fra 6 til 8 uger før forventet termin. Barselsydelsen svarer til indkomsten, men 

det maksimale ydelsesbeløb er begrænset. Barnets far kan tage barselsorlov  fra barnets 

syvende uge. Den gennemsnitlige støtte er ca. 15. 000 CZK (592 EUR). 

2 / Forældrepenge - en forælder, der selv passer sit barn, indtil det fylder 4 år, har ret til op 

til 220. 000 CZK (8 686 EUR). 

 

 

 ÆGTESKAB, SKILSMISSE, REGISTRERET PARFORHOLD 

I Tjekkiet kan man 

indgå ægteskab både 

borgerligt og religiøst. 

Borgerlige ægteskaber 

er mest almindelige og 

de indgås ved en privat 

officiel ceremoni på 

rådhuset i nærværelse 

af to vidner. I de senere 

år er ægteskaber på 

uofficielle steder - i 

naturen,på skibe, i fly 

osv blevet mere og mere almindelige. 

 

Wedding guests 
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Uanset hvor vielsen foregår forudsætter den tilstedeværelsen af en autoriseret 

embedsmand og vidner. Antallet af bryllupsgæster i Tjekkiet er som regel ca. 30, men 

dette kan variere betydeligt. Især i mindre byer eller landsbyer er bryllupper med 100 

gæster ikke usædvanligt. Gæstelisten består af forældre til brude, brødre og søstre med 

partnere og børn, vidner med partnere og børn, onkler og tanter, fætre med partnere og 

børn, venner, kolleger fra arbejde, naboer. 

Bryllupstraditioner: Bruden skal bære ´something old, something new, something 

borrowed, something blue´ - noget nyt (ny begyndelse), noget gammelt (bevarelse af 

familietradition), noget lånt (for at tage vare på andre) og noget blåt (troværdighedens 

farve). En populær tradition er at bage bryllupskager flere dage før brylluppet, som tjener 

som en personlig invitation til gæsterne. Brudgommen bør ikke se bruden i brudekjole før 

brylluppet, da det bringer uheld. 

Før bryllupsfesten fejer brudgommen og bruden i fællesskab skårene fra en knust tallerken 

op for at vise, at de kan samarbejde, og fordi skårene giver lykke. Bryllupsfesten starter 

altid med et bryllupskål, oftest udbragt af brudens far eller et af vidnerne. 

.  

Når de nygifte sidder ved et 

bryllupsbordet, binder personalet 

dem sammen  et stort, hvidt 

stykke stof. De får en ske og 

skal made hinanden med suppe. 

Dette er en skik, der 

symboliserer, at parret nu går 

ind til et fælles liv, hvor de skal 

dele alt. 

 Cleaning up the broken plate 
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En anden af de mange traditioner ved et tjekkiske bryllup er bryllupskagen. Bryllupskagen 

er et symbol på frugtbarhed og for at ægteskabet skal holde, skal bruden og brudgommen 

spise af kagen som de første. Endelig er der en  tradition omkring den første dans. Tidligere 

var denne dans altid  en vals, men i de senere år danser de nygifte i stedet til deres 

yndlingsmelodi. Gæsterne slår kreds om det dansende brudepar og begynder efter en tid 

også at danse.  

I Tjekkiet er det muligt at indgå registreret partnerskab mellem to voksne med samme køn 

(to kvinder eller to mænd), hvoraf mindst en har en tjekkisk nationalitet. Derefter har 

partnerne ret til sundhedsinformation, de har fælles ejendomsret, de kan arve efter hinanden 

... de har  dog ikke ret til at adoptere eller tage et barn i pleje. 

 

 

 

Brudeparret mader hinanden 

med suppe  

Kreds om dansende brudepar 

Brudebuket          Vidnernes underskrifter 

 

vielsesringe 
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Bryllupskager 
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Skilsmisse 

I Tjekkiet er ægteskab ikke en garanti for at forholdet holder. Skilsmisse opfattes næsten 

som en norm. I Tjekkiet opløses 31 000 ægteskaber om år, hvilket svarer til hvert andet 

ægteskab. De mest almindelige årsager til skilsmisse er "forskellige i personlighed, 

meninger, interesser" – dette gælder for  40% af skilsmisserne, mens 10%  angiver 

utroskab som årsag. 

Ikke ægteskabelige relationer bliver hyppigere og mere og mere accepteret. 

 

 

 BØRNEPASNING, BØRNEPLEJE 

Det er tilladt at adoptere i Tjekkiet. Ved adoption opløses familieforholdet mellem barnet 

og dets oprindelige familie. Adoption skal altid opfylde lovkravene og varetage barnets 

tarv. Samtykke fra de biologiske forældre eller en værge er en forudsætning for adoption. 

Adoption er en forholdsvis lang proces i Tjekkiet. Forældre, der har ansøgt om adoption af 

et barn, skal først og fremmest igennem  en række test og interviews samt 

adoptionsforberedende  kurser. De kan også udtrykke deres ønsker i forhold til køn, alder 

og om de er i stand til at tage sig af et barn med handicap,  af anden etnisk oprindelse 

eller med en kronisk sygdom. 

En plejefamilie er en anden for for familiepleje, der hører ind under  et lovkompleks om 

social og juridisk beskyttelse af børn. I disse tilfælde påtager en person, ægtefæller eller 

partnere at tage sig af et barn, dets opvæskt og uddannelse, fordi det ikke kan vokse op 

hos forældrene. I modsætning til adoption er plejeforældre imidlertid ikke juridiske 

repræsentanter for barnet, barnets fødselsattest ændres ikke, de har ikke forældrenes 

rettigheder eller forpligtelser, og når plejeforholdet afsluttes  er de juridisk set fremmede i 

forhold til barnet . Formålet med familiepleje er primært at give familielignde forhold til et 

barn, der ellers skulle vokse op på et børnehjem. 
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Kilder:  

1/ Goverment support. Available from: www.czso.cz (2018-02-14) 

2/ Care about children. Available from: www.adopce.com (2018-02-14) 

3/ Goverment support. Available from: www.duchod.cz (2018-02-14) 

4/ Goverment support. Available from: www.cssz.cz (2018-02-14) 

5/ Family. Available from: www.svatba.cz (2018-02-14) 

 

 

8. LIVSSTIL  

 GENERELT  

Den gennemsnitlige tjekkiske livsstil er baseret på individuelle behov. Valget af livsstil  

påvirkes af familien, dens traditioner, men også de økonomiske rammer. Nye tendenser 

og mode spiller en vigtig rolle for unge. Forældre er almindeligvis tolerante i forhold til de 

unges valg af livsstil. 

Blandt de faktorer, der er mest skadelige for tjekkernes sundhed, er rygning, stort 

alkoholforbrug, dårlig ernæring, ringe fysisk aktivitet, stofmisbrug og stærkt psykisk stress. 

Ifølge data fra Statens sundhedsinstitut ligger den tjekkiske befolkning i Europa højt i 

forhold til disse risikofaktorer, der kan føre til kroniske sygdomme. I forhold til rygning er 

tjekkerne på tredjepladsen og på første pladsen i forhold til alkoholindtagelse mens fedme 

ligger mellem en  2.  4. plads. Som en konsekvens af dette er den gennemsnitlige 

tjekkiske statsborgers levealder ifølge CZSO 78,9 år. 

Data om dødelighed viser en stigning i hjerte- og karsygdomme og kræft. Dødeligheden 

falder kun på bekostning af enorme omkostninger ved behandling i Tjekkiet. 

Årsagen er, at befolkningen født i anden halvdel af det 20. århundrede har været igennem 

en enorm teknisk udvikling, der fundamentalt har ændret deres livsstil. Meget husarbejde 

er blevet erstattet af teknologier, antallet af job i kontorer med pc'er er steget. Efter 

revolutionen har folk haft mange muligheder indenfor stort set alt -  rejser, job, uddannelse, 

fødevarer, nye varer af alle slags mv. I hele samfundet er forbruget steget og det vokser 

fortsat. . 

http://www.czso.cz/
http://www.adopce.com/
http://www.duchod.cz/
http://www.cssz.cz/
http://www.svatba.cz/
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På den ene side ønsker befolkningen en mere behagelig livsstil, men på den anden side 

kræver det højere tempo, øget stress, begrænsning af oprindelig livsforsikring, f.eks. 

beskæftigelse. Langvarig stress er en af de mest alvorlige faktorer, der truer sundheden. 

De meget hyppige konsekvenser af langvarig stress er udbrændtheds syndrom. 

Den Tjekkiske Republik fremmer  aktivt en sund livsstil f. eks gennem  nye forebyggende 

programmer og  røgforbud i restauranter og i det offentlige rum. I skolesystemet indgår 

sund livsstil i læseplanen. 

Der er ikke en negativ holdning til  de forskellige alternative livsformer, der har forskellige 

meninger om sundhed, mode, musik, verdensbillede, boliger osv. (Vegetarer, 

makrobiotikere, alternative behandlere og brugere af alternativ medicin ). 

 

 

 UDDANNELSE 

Uddannelsessystemet i Tjekkiet er primært baseret på en lov om uddannelse  og en lov 

om videregående uddannelser.  

Uddannelse foregår i de offentlige skoler (tidligere statslige, nu under amtet), som udgør 

størstedelen af skoler og er gratis for elever og studerende. En mindre antal  skoler er 

kirkelige og private, de opkræver gebyrer på 3-10 tusind kroner om måneden pr. elev eller 

studerende. Antallet af privatskoler er stigende og reguleres af Undervisningsministeriet. 

Unge modtager gratis undervisning og uddannelse  indtil de fylder 26 år, derefter skal de   

selv betale den  sygesikring, som tidligere blev betalt af staten samt et  moderat 

studiegebyr.  

Individuelle uddannelsesniveauer i Tjekkiet: 

Førskole-uddannelse er implementeret hos børn fra 6 måneders alderen til skolens 

begyndelse. Det leveres af staten, private og kirkelige institutioner, betalingen er omkring 

CZK 1000 (40 E) pr. Måned. Det omfatter hele dagen inkl. mad og børnepasning. Børnene 

i op til 3 år går i en vuggestue. Fra de to år af barnets alder, indtil barnet er optaget til 

grundskolen, er det muligt at placere barnet i en børnehave. Grundskoleuddannelsen er 
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frivillig, undtagen i det sidste år før påbegyndelse af grundskoleuddannelsen, når 

forældren er forpligtet til at registrere et barn i førskoleundervisningen. 

I Tjekkiet er der mangel på institutioner, der giver førskoleundervisning, ofte må forældre 

selv tage sig af det, fordi de ikke har kunnet få deres barn i institution. 

Primæruddannelsen/Grundskolen er for børn fra 9 år og er obligatorisk og udbydes af et 

netværk af grundskoler for børn mellem 6 og 15 år. 

Ungdomsuddannelse er for aldersgruppen 15-18 år. Den varer normalt tre - fire år. 

Ungdomsuddannelse  i Tjekkiet er opbygget som en erhvervsrettet uddannelse, hvorefter 

eleverne kan søge arbejde inden for det givne område eller fortsætte  med at studere. 

Lærlingeuddannelser afsluttes med et bevis (oftest inden for gastronomi, hotelindustri, 

ingeniørvirksomhed og byggeri). 

Gymnasiet tilbyder "maturita" -eksamen, som giver adgang til videreuddannelse på tertiær 

niveau (økonomi, elektronik, telekommunikation og computerteknologi, teknik og 

sundhed). 

En anden mulighed er at vælge almen sekundær uddannelse, som har til formål at 

forberede eleverne til at studere på gymnasier og universiteter. Undersøgelsen afsluttes 

med "maturita" eksamen.  

Et særligt forløb  er det "otteårige gymnasium" - en type grammatikskole, som man  

optages på  i grundskolen (efter 5. eller 7. klasse i grundskolen). Dette betragtes som det 

mest krævende skoleforløb. 

I det videregående uddannelsessystem kan kandidaterne øge deres kvalifikationer 

yderligere i en række specialiseringer ved at studere på konservatorier, højere 

erhvervsskoler eller universiteter. 

Videregående uddannelse gennemføres på tre niveauer: bachelor-, kandidat- og ph.d.-

uddannelser. 

På nuværende tidspunkt er de mest populære studieretninger på gymnasier og 

universiteter forretning, administration og lov, medicin, ingeniørvirksomhed, byggeri, ikke-

medicinsk sundhedspleje (apotek, plejehjem, jordemoderbrug). 

Det er muligt at følge sekundær og tertiær uddannelse på skoler de fleste steder i landet, 

men også som  fjernstudie, der kombinerer vejledning, e-læring og selvstudium. 
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 UDSEENDE 

Europæere, herunder tjekkere, tilhører den europæiske race.Karakteristisk for udseendet 

er:  lys hud, en smal, ofte fremspringende næse, et smalt eller mellemlangt ansigt med 

relativt smalle læber; tykt hår, ofte med krøller, i forskellige nuancer. Mænd kan have 

skæg. 

Mænd har gennemsnitlig højde på 180cm. Figuren  varieret og meget afhængig af alder, 

livsstil og træningstiltand. Dette gælder også for kvinder. Den gennemsnitlige kvinde- 

højde er 167cm. 

Tjekkiet ligger over gennemsnittet i forhold til overvægt, 19,3% af voksne er overvægtige 

mens EU-gennemsnittet  ligger på 15,9%. 

Udseendet afhænger af mode, livsstil, holdnigner, økonomiske muligheder og 

personlighed. 

Generelt har mænd tendens til at få hår og skæg klippet kort, mens kvinder måske 

foretrækker længere hårlængder.Håret er kvinderst stolthed og de dækker det ikke, de 

fleste farver deres hår, når det bliver gråt. Der er et stadigt voksende fokus på alt, hvad der 

har med udseendet og kroppen at gøre: hygiejne, kosmetik, neglepleje, antiperspiranter og 

behandling af hårede dele af kroppen. Make-up er en selvfølge for de fleste tjekkiske 

kvinder. Både mænd og kvinder lader sig dekorere med tatoveringer, hvilket er blevet en 

stor mode i Tjekkiet. Det samme gælder plastiske operationer af enhver art. 

Smykker bruges også i stort omfang – i guld, sølv eller stål. Næsten halvdelen af tjekkerne 

bærer briller – også selv om de ikke har behov for det. Briller opfattes ligesom smykker 

som en del af den personlige stil. 

 

 KOMMUNIKATION, TAKT OG TONE 

 

Tjekkere kommunikerer typisk  med mange non-verbale meddelelser, hvorfor det er vigtigt 

at modtageren kan tolke meddelelsen ud fra sammenhængen. Det forudsættes, at 

modtageren kender konteksten og kan relatere meddelelsen til denne. Det er nødvendigt 

at se nærmere på denne form for kommunikation. 
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Tjekkernes non-verbale kommunikation er behersket  og uden markant gestik. Det 

anses for uhøfligt at pege på en person med fingeren, spytte på gulvet og rive eller trække 

i ærmet på en person, man vil snakke med. Det er heller ikke passsende at afbryde en 

samtale. Tjekkere har ikke en tradition for fysiske kontakt i sociale sammenhænge, så det 

er ikke almindeligt at røre andre under almindelig samtale. Den akmindelige kontaktzone 

mellem mennesker i samtale er en meter. Ikke velsete elementer i kommunikation er: 

tyggegummi, (cigaret) i munden, hænder i lommer eller hensynløs adfærd. Tjekkere 

foretrækker en positiv stemning og et konfliktfrit miljø. De bryder sig ikke om at 

kommunikere negativt, så de undgår helst konfrontation. De bryder sig ikke om at komme 

for sent til møder - mindre forsinkelser kan selvfølgelig opstå, men en forsinkelse på mere 

end 15 minutter anses for uhøflig. Generelt promoverer en tjekke ikke selv sin styrker og 

fortrin. 

Grundlaget for verbal kommunikation er det tjekkisk sprog. Det tilhører de slaviske sprog 

og stammer fra gammel slavisk. Det opstod i det 9. århundrede. I det 19. århundrede er 

det blevet omdannet til moderne sprog i forbindelse med etablering af nationalstaten. Det 

er kendetegnet ved en veludviklet fleksion. Et ord findes i en række former (dannet ved 

hjælp af suffikser) afhængigt af hvilken grammatisk eller syntaktisk funktion, de udtrykker. 

Det er et af de sværeste sprog i Europa at lære for udlændinge. 

Hvad angår tjekkernes evne til at kommunikere med andre sprog, er situationen værre end 

i andre vesteuropæiske lande. Næsten en tredjedel af tjekkere taler ikke noget 

fremmedsprog. De fleste taler slovakisk. 27% af befolkningen kan kommunikere på 

engelsk, 15% på tysk og 13% på russisk. Omkring tre fjerdedele af tjekkerne forstår simple 

skrevne tekster på fremmedsprog, men en når det handler om aktiv kommunikation er 

situationen mærkbart dårligere. Tjekkerne er bange for at lave fejl eller de skammer sig 

over deres udtale, der ofte ofte er dårlig fordi denne i prioriteres i sprogundervisningen i 

skolesystemet. Dertil kommer også manglende ordforråd, især inden for professionelt 

fagsprog, samt mangel på grammatik. 

Takt og tone 

I Tjekkiet er  god opførsel og kommunikation et vigtig grundlag for samfundet. 

For at forstå reglerne er det nødvendigt at vide, hvem der er en socialt betydningsfuld 

person, da denne har retten til at bestemme udviklingen af det sociale forhold. Blandt 
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mennesker af samme køn er det den ældre person (over ti års aldersforskel). En kvinde er 

en mere betydningsfuld person end en mand (ikke engang en tredive år ældre mand kan 

få denne position). I et arbejdsmiljø er det den overordnede person, uanset alder eller køn. 

Kort sagt er betydningsfulde personer kvinder, ældre eller overordnede. 

 

I hilsener hilser mindre vigtig person socialt mere betydningsfuld person. Der er en regel i 

Tjekkiet: "Det er høfligt at hilse, men en pligt at svare." Udover verbale hilsner kan man 

give hånd eller kysse hinanden på kinderne. Højre hånd rækkes lige frem og ledsages af 

et lille nik med hovedet og direkte øjenkontakt. Formelle hilsner er  "godmorgen / 

eftermiddag / aften" eller det mere uformelle "hej" ... 

På tjekkisk findes 2 former for henvendelse: ”tykání” - 2. person ental, bruges i uformelle 

sammenhænge (børn, venner, familie), og ”vykání” - 2. person af flertal, bruges  i formelle 

sammenhænge. 

Introduktion følger lignende regler. Vi introducerer en socialt mindre betydningfuld person 

for en socialt vigtigere person, dvs. en mand til en kvinde, yngre person til ældre. 

Vi introducerer også den person med en akademisk titel eller funktion. Hvis vi introducerer 

os selv, bruges denne formel ofte: "God aften ... lad mig introducere mig selv, jeg hedder 

..." 

 

Påklædning er også vigtigt og der er nogle generelle dresscoder for, hvad der kan bæres 

på arbejde, på kontoret, på forretningsmøder eller sociale arrangementer. Kvinder kan 

bære både nederdele og bukser på arbejde. De fleste virksomheder og banker tillader dog 

ikke jeans på arbejde. Siden 90‘erne har nederdele af næsten alle længder været brugt. 

Den rigtige længde af nederdelen afhænger mere af den sociale lejlighed. Vi vælger lyse, 

pastelfarver til hverdagspåklæding og mørkere (blå, sort) til aftenen. Kvinder bruger den 

såkaldte lille sorte, en aftenkjole med længde lige under knæene. Den lange aftenkjole er 

velegnet til store fester og særlige sociale arrangementer. 

Mænd der arbejder på kontor, går til forretningsmøder eller til frokost med en klient bærer 

jakkesæt og skjorter med slips i forskellige farver. Til aften eller festlige begivenheder 

bæres et mørkt jakkesæt med sorte sko og sorte sokker. Nogle gange bæres også vest Til 
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særlige lejligheder bæres hvid skjorte med butterfly. Ved mindre formelle lejligheder bæres 

jakkesæt uden slips. 

 

Der er en række regler i forbindelse med middagsarrangementer. Hvis der er flere retter, 

tages bestikket i brug udefra og ind mod tallerknen. Man sidder oprejst ved bordet, 

hænderne læner sig mod kanten af bordet over håndleddet. Man slikker ikke på kniven, 

man bruger den kun til at skære. Man smasker ikke og taler ikke med mad i munden. Man 

lægger stofservietten i skødet. Før man drikker tørres munden med papirservietten. Man 

lægger papirservietter på tallerkenen efter afslutningen af måltidet (stofservietten placeres 

på højre side af tallerknen). I slutningen af måltidet lægges bestikket parallelt på 

tallerknen. Siddepladser op ad væggen med udsigt til området tildeles de mest 

betydningsfulde personer. Fremtrædende personer sidder til højre. 

I biografen og i teatret slukker man mobiltelefonerne. Man ankommer til biografen og 

teatret i tide, så man ikke generer andre. Hvis man sidder i midten, går man til sin plads 

forfra. Hvis man spiser i biografen, så gør man det diskret. I slutningen af 

teaterforestillingen klapper man. I biografen venter man med at gå, indtil rulleteksterne er 

færdige. En kvinde sidder sædvanligvis på højre side af sin mand. 

Når man tager bus, tog, sporvogn eller trolleybus, er der også regler for god opførsel. 

Først og fremmest rykker man frem efterhånden som man stiger på. Man bliver ikke 

stående ved dørene, da det forhindrer andre passagerer i at komme ind. Hvis man spiser 

under transporten, undgåes stærkt lugtende madvarer. Man smider ikke affald ud af 

vinduerne. Man håndterer bagagen, så man ikke rammer nogen. Hvis busen er overfyldt, 

rejser man sig og giver sin plads til ældre, syge, kvinder, gravide eller småbørn. Hvis man 

vil åbne vinduet, spørger man først passagererne. Når man stiger på toget eller går ind i 

en kupe, hilser man og spørger, om der er en ledig plads. Når man stiger ind i biler, åbner 

manden døren for kvinden. 

 

Tjekkernes største svagheder: 

Tjekkerne opfører sig ikke altid lige høfligt ved bordet - sammenlignet med andre 

folkefærd, der har spisning som en social begivenhed og gerne vil spise langsomt. 
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Tjekkerne spiser hurtigt. Nogle sidder endda med en bærbar eller mobil under måltidet. 

Mobil arrogance - Tjekkere slukker ikke altid deres telefoner på steder, hvor de burde gøre 

det: i en biograf og et teater, ved et bord, i en butik, i skole eller endda i transportmidler. 

Reglerne for en mandlig adfærd mod en kvinde - den yngre generation kan mødes og 

kommunikere på internettet, men deres adfærd på arbejdspladsen eller andre steder er 

ofte uhøflig. Unge mænd ved ikke, hvordan man opfører sig på en dyr restaurant eller til et 

møde (de bør åbne døren for en kvinde, bære en tung taske, hjælpe overtøjet  på ...). 

 

 MAD 

Tjekkiet er et indland med et køligt klima, og grundlaget for dets gastronomi har altid været 

den lokale mad, især korn, kartofler og kød. I dag, takket importeres andre fødevarer 

takket være globaliseringen. 

Den tjekkiske menu består normalt af to eller flere retter - den første er traditionelt en 

suppe. Typiske tjekkiske supper er oksekød med nudler eller lever dumplings, cremet 

suppe med svampe, kartoffel, gullash eller kål. 

 

Hovedretten består normalt af noget kød med tilbehør. Det mest almindelige kød er 

svinekød, oksekød, kylling, nogle gange fisk eller kanin. 

Tjekkere spiser ferskvandsfisk (traditionel karper til jul) eller havfisk, men kun 6,2 kg pr. 

person om året, det er 2 gange mindre end andre europæere. 

Forbruget af frugt vokser og tjekkerne spiser omkring 90 kg pr. person om året. De kan 

lide æbler, appelsiner, bananer og andre sydlige frugter. 

Traditionelle retter er svineschnitzel (svinefilet paneret i æg og rasp), svinekød med 

dumplings og kål, grillet svinekød, gullash eller stegt karpe. 
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svineschnitzel 
Gullash 

Svin med kål og 

dumplings 
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Særlige specialiteter i det tjekkisk køkken er saucer og dumplings. Saucer indeholder 

normalt vegetabilsk fond, fløde, smør og mel. Der er mange slags dumplings, f.eks. brød, 

kartoffel eller frugt. Mange typer kager og bagværk, der er populære i Centraleuropa, 

kommer fra det tjekkiske køkken..  

 

 

    

 

    

 

Af andre delikatesser kan vi nævne sandwicher, forskellige salater, modnet ost (Olomouc 

ost) eller Prag skinke. 

Tjekkisk øl er verdensberømt og har en lang tradition. Tjekkerne anser det for en national 

drik. De mest berømte øl er Pilsner Urquell og Budweiser Budvar. Tjekkerne er verdens 

største øldrikkere = 151 liter øl pr. person om året. 

I Tjekkiet er der også mange vingårde, især i det sydlige Moravien. Tjekkiske 

vinproducenter producerer ca. 550 000 hl vin om året. Kvaliteten af moraviske hvide vine 

ligger øverst i verden, hvilket fremgår af en række betydelige internationale priser. Et 

interessant område i denne region er de små landsbyer med mange vinkældre. 

En foretrukken tjekkisk souvenir er foruden vin den bittersøde urtelikør Becherovka, som 

kommer fra kurbyen Karlovy Vary. 

Kosten, dens kvalitet og balance er også en vigtig del af livsstilen. 

Positiv for Tjekkiet er tendensen til at reducere forbruget af fedt, svinekød og oksekød og 

æg. Stegte måltider og søde drinks er dog stadig populært. Der er en mindre andel af frugt 

og grøntsager i den tjekkiske kost sammenlignet med andre europæeres kost. Især den 

yngre generation vil gerne spise fastfood. 

Der er nogle mønstre i  forhold til livstilen, for eksempel lever folk sundere jo højere 

uddannelse, de har. Socialt dårligt stillede grupper spiser ofte billigere mad af dårligere 

kvalitet grundet deres økonomiske situation. 

Dumplings   
Dumplings med kål og 

røget kød 
Frugt dumplings  
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 MENTALITET 

Det tjekkiske temperament er mangfoldigt, men det er muligt at opsummere nogle 

grundlæggende gennemgående karakteristika. Tjekkere har altid været et lille folk. Bortset 

fra nogle få korte perioder har den tjekkiske nation altid været en del af andre nationer, 

som blev styret af andre. Befrielsen kom 17.11.1989 (fløjlrevolutionen – derfor en national 

fridag). Med demokrati og frihed fulgte også voksende personligt ansvar. Alle disse 

historiske begivenheder har haft en afgørende indflydelse på udviklingen af det tjekkiske 

folks karakter. 

Tjekkere anses for at være typiske centraleuropæere. De er stolte over deres land og dets 

historie. Derudover er de også stolte af de store tjekkiske personligheder inden for kunst, 

litteratur, sport, videnskab og teknologi. 

Fleksibilitet, opfindsomhed, tilpasningsevne er de kvaliteter, som tjekkerne er stolte af. 

Tjekkere har typisk mistillid til næsten alt, hvad de ikke kender til. 

Tjekkerne er i stand til at håndtere mange opgaver parallelt og ændre prioriteringen 

løbende alt efter vigtighed  og i tillid til egne færdigheder. 

Tjekkere har tendens til ikke at overholde generelle love og regler, og det er almindeligt at 

overveje, hvordan man kan omgå disse. 

Venskab er vigtigt for tjekkere, de lægger særligt vægt på menneskelige relationer og de 

positive følger af gode relationer. 

Generelt finder tjekkerne konflikter, direkte konfrontationer og det at tale om egne 

problemer ubehageligt. Selv når en situation, kan udvikle sig til en konflikt, undgår de helst 

at forholde sig til den. Når konflikten er uundgåelig, kan den løses eller forbigåes i stilhed 

eller føre til højlydte ytringer og brud på relationer. Generelt lider tjekkere af manglende 

tillid til egne evner. 

 

 SPORT, FRITID 

 

Arbejdstiden i Tjekkiet er 8 timer om dagen, 5 dage om ugen. Med hensyn til fritid har 

tjekkere ca. 6,5 timer om dagen, mest i weekenderne. 
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De mest populære aktiviteter, er at se tv, bruge pc'er og andre elektroniske medier til at se 

forskellige sportsaktiviteter eller læse, hvilket optager tjekkerne 2 timer om dagen. Ca. en 

time om dagen bliver brugt sammen med familie eller venner, gåture og hundeluftning. 

90% af tjekkere er optaget af individuelle fritidsinteresser. Den yngre generation vender 

tilbage til mere traditionelle fritidsinteresser som dyrkning af afgrøder eller kreative 

aktiviteter. 

Unge under 30 år lytter ofte til musik, ser forskellige videoer på internettet, går til 

koncerter, i biografer og på restauranter. De dyrker sport eller bruger tid på at øge deres 

faglige og sproglige færdigheder. 

Det er også populært at shoppe og tilbringe tid i indkøbscentre. 

Kvinder læser oftere end mænd magasiner og bøger, går i teatret, på udstillinger, bruger 

offentlige biblioteker eller deltager i klassiske musikkoncerter. Til gengæld bruger mænd 

mere tid på hobbyer og sport. 

 Ca. 60% af tjekkere rejser ikke til  udlandet på sommerferie af økonomiske og 

sikkerhedsmæssige årsager. Cykling og vandreture er meget populært om sommeren. 

Populære feriedestinationer i udlandet er ved havet (for det meste Kroatien, Italien, 

Bulgarien, Egypten, Tyrkiet), hvor familier kan feriere for omkring 1000 euro. Om vinteren 

tager nogle på skiferie, men grundet høje udgifter til udstyr, løjper og indkvartering er det 

kun mere velhavende familier,der har råd til denne ferieform. 
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6/ Education. Available from: https://cs.wikipedia.org/wiki/Školství  (2018-02-14) 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Školství
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7/ Education. Available from:http://www.vysokeskoly.cz/clanek/zebricek-o-jake-obory-je-nejvetsi-

zajem-a-upatneni-absolventu  (2018-02-14) 

8/ Mentality. Available from:https://cs.wikipedia.org/wiki/Lidská_rasa   (2018-02-14) 

9/ People. Available from: https://www.czso.cz/csu/czso/evropane_a_jejich_jazykove_znalosti  

(2018-02-14) 

10/ Comunication. Available from: https://cs.wikipedia.org/wiki/Čeština   (2018-02-14) 

11/ Food. Available from:https://cs.wikipedia.org/wiki/Česká_kuchyně   (2018-02-14) 

12/ People. Available from: www.csu.cz   (2018-02-14) 

13/ People. Available from: 

http://www.promenyceskespolecnosti.cz/aktuality/aktualita22/Jak_Cesi_travi_cas_TK_20-06-

2016.pdf.   (2018-02-14) 
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1. DET TJEKKISKE SUNDHEDSVÆSEN 
 

 PRINCIPPER 

I Tjekkiet er et sundhedsvæsen en vigtig del af statspolitikken, og  garanteret i  

forfatningen. Det er omfattet af chartret om grundlæggende rettigheder og friheder: 

"Alle har ret til sundhedsforebyggelse." Denne forfatningsmæssige ret er opfyldt af Den 

Tjekkiske Republik gennem et folkesundhedssystem under lov 48/1997 Coll. (Lov om 

folkesundhed). 

Sundhedsvæsenet i Tjekkiet er ikke unikt for Europa og kan generelt klassificeres 

blandt modellerne i det europæiske forsikringssystem, baseret på solidaritetsprincippet. 

Det betyder, at alle indbyggere i Tjekkiet er forpligtet til i henhold til statens regler at 

bidrage til forsikringsfonde, hvorfra sundhedsvæsenet efterfølgende refunderes efter 

patienternes behov. 

Sundhedsvæsenets elementer 

Det tjekkiske sundhedssystem er bygget på tre enheder: 

• Sygesikringsbetalere 

• sygesikringsselskaber 

• sygesikringsudbydere 

 

Finansiering 

Forpligtelsen til at betale til sygesikring gælder: 

• Alle borgere, der har fast bopæl i Tjekkiet og deres børn, herunder udlændinge med fast 

bopæl på Den Tjekkiske Republiks område (udlændinge med permanent 

opholdstilladelse). 

• Arbejdsgivere med hovedkontor i Tjekkiet, herunder udlændinge uden fast bopæl i 

Tjekkiet. 

• Børn af udlændinge med fast bopæl, herunder børn født af udlændinge, der allerede har 

ansøgt om fast bopæl. 

• Børn af udlændinge på godkendt efteruddannelse. 

• Asylansøgere - har ret til permanent ophold på Den Tjekkiske Republiks område i løbet 

af asylbeslutningen. Børn født af asylansøgere betragtes som udlændinge med permanent 
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opholdstilladelse i forhold til sygesikring, indtil asyl eller anden form for ophold er besluttet. 

• Udlændinge med visum til midlertidigt ophold eller på tålt ophold. 

. 

Betalingformer og præmiers størrelse. 

Præmien er fastsat til 13,5%. For ansatte gælder at arbejdsgiveren betaler 9%,  mens den 

ansatte bidrager med 4,5% af bruttolønnen. Selvstændige erhvervsdrivende betaler hvert 

år 13,5% af deres bruttoresultat med et minimumsbeløb - den såkaldte minimumsgrundlag 

- fastsat af staten. For 2017 er minimumsindbetalingsbeløbet 1 906 CZK. Dette beløb 

ændres under hensyntagen til stigningen i gennemsnitslønnen i Tjekkiet hvert år, og det 

reguleres derfor løbende i forhold til mindstelønnen for selvstændige. Den tredje mulige 

betaler af sygesikring i Tjekkiet er staten. Staten overtager betalingsforpligtelsen i følgende 

tilfælde: 

 Børn og studerende under 26 år 

 Pensionister 

 Kvinder på barselsorlov 

 Arbejdsløse 

 Mennesker med socialt behov 

 Fanger 

 Asylansøgere 

Den forsikring, som staten udbetaler til personer uden skattepligtig indkomst, er 13,5% af 

mindstelønnen for det foregående år. Mindstelønnen i Tjekkiet i 2016 var 9 900 CZK, så 

statsforsikringen i 2017 var 1 337 CZK. Sundhedsforsikringsbetalinger udbetales til 

sundhedsforsikringsfonde. I Tjekkiet er der i dag 9 sygesikringsselskaber: 

• General Health Insurance Company VZP 

• Sundhedsforsikringsselskabet for indenrigsministeriet i Tjekkiet ZPMVČR 

• Medarbejderforsikringsselskab Škoda ZPŠ 

• Military Health Insurance Company VoZP 

• Brothers Cash Treasury-RBPZP Health Insurance Company 

• Erhvervssygeforsikringsselskab for ansatte i banker, forsikringsselskaber og 
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byggebranchen OZP 

• Tjekkisk industrisundhedsforsikringsselskab ČPZP 

 

Metoder til godtgørelse af sundhedsydelser i Tjekkiet: 

Udbydere af sundhedsydelser (både ambulante og plejehjem) betales fra forsikringsfonde. 

Forsikringsvirksomhederne indgår en kontrakt om, hvordan og hvornår refusionen skal 

ydes for forsikrede ydelser for at sikre tilstrækkelig kvalitetspleje. 

 

Udbud af sundhedsydelser 

Enhver forsikret person i Tjekkiet har ret til følgende frie sundhedsydelser: 

 Ambulant og institutionel pleje 

 Ambulancekørsel 

  Nødlægehjælp mod betaling af forskudsgebyr fra patienten på 90 CZK 

 

(Nødberedskab gælder lørdag/søndag eller helligdage og på arbejdsdage mellem kl. 17.00 

og 07.00.) 

 Langvarig faglig pleje 

 Forebyggende pleje 

 Medicin (for hver lægemiddelgruppe tilbydes et gratis produkt, øvrige produkter 
kræver egenbetaling) 

 Tandpleje - basis tandpleje, patienten betaler derudover almindeligvis  for mere 
tandpleje 

 Spabehandling 

 Akut patienttransport  

 tilsyn i forbindelse med dødsfald 
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Sundhedspleje, der ikke er dækket af sygesikring, skal dækkes af patienten selv: 
 

 Medicinske og plejemæssige tiltag, der ligger over middelniveau 

 Alt det, der ikke har et rent behandlingsmæssigt hensyn (forskellige medicinske 
undersøgelser, vurderinger, erklæringer mv.) 

Kilder: 

1/ Listina základních práv a svobod. Available from: https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html 

(2018-02-14) 

2/ Systém a organizace zdravotní péče. Available from:  https://www.domavcr.cz/rady-pro-zivot-v-

ceske-republice/zdravi-a-lekarska-pece/system-poskytovani-zdravotni-pece-v-cr (2018-02-14) 

3/ Zdravotnictví a zdravotní pojištění. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1997.  

4/ ŠULCOVÁ, Margaréta. Veřejné zdravotnictví: učební texty pro zdravotnické obory. Ústí nad 

Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 

2017.  

 

 

2. SUNDHED, SYGDOM, FOREBYGGELSE I DEN TJEKKISKE 

REPUBLIK 

Familie, sundhed, sundt miljø, positivt livssyn og uddannelse er højt skattede værdier i 

Tjekkiet. 

Sundhed og sygdom 

Den Tjekkiske Republiks nationale sundhedsstrategi er udarbejdet i overensstemmelse 

med retningslinjer og målsætninger udstukket af Verdenshandelsorganisationens, som 

Den Tjekkiske Republik blev medlem i 1993. Denne definerer sundhed og sygdoms på 

følgende vis: 

"Sundhed er en tilstand af fuldstændigt fysisk, mentalt og socialt velvære og ikke kun 

fraværet af sygdom" 

"Sygdom er en tilstand, hvor organismenes homeostase forstyrres på grund af ydre eller 

indre påvirkninger, eller hvor strukturen eller funktionen af et organ eller hele systemet er 

https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
https://www.domavcr.cz/rady-pro-zivot-v-ceske-republice/zdravi-a-lekarska-pece/system-poskytovani-zdravotni-pece-v-cr
https://www.domavcr.cz/rady-pro-zivot-v-ceske-republice/zdravi-a-lekarska-pece/system-poskytovani-zdravotni-pece-v-cr
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påvirket" 

Ifølge en undersøgelse foretaget af Center for Public Opinion Research af Sociological 

Institute of Academy of Sciences i Tjekkiet, sætter borgerne følgende værdier højt: 

•  et godt familieliv/ægteskab 

• sund livsstil i sunde omgivelser 

• personlig frihed 

Selv om befolkningen i Tjekkiet ser sundhed som en af de højeste værdier, opfattes dette 

ofte som en selvfølge - især i den yngre generation. Sundhedspleje og forebyggelse 

forsømmes, og mange tager ikke ansvar for egen sundhed  - nogle patienter har stadig 

tendens til at placere ansvaret for sygdom hos sundhedspersonale. Takket være 

sundhedsuddannelser og sundhedsprogrammerne i Den Tjekkiske Republik bliver flere  

imidlertid stadigt mere aktive i forhold til at tage vare på eget helbred og egen sundhed. 

Forebyggelse i Tjekkiet 

Forebyggelsen er opdelt i: 

• Primær 

Her fokuseres på aktiviteter, der opretholder og fremmer sundhed på et tidspunkt, før der 

indtræder sygdom. Dette omfatter samfundsmæssige sundhedsaktiviteter, 

sundhedsuddannelse, obligatorisk vaccination mv. 

• Sekundær 

Her fokuseres på risikogrupper og personer med risiko for sygdom. Dette omfatter 

afdækning af truede personer og tidlig opdagelse af sygdom. Her er især tale om 

forebyggende undersøgelser og screeningsundersøgelser. 

• Tertiære 

Her fokuseres på forebyggelse af komplikationer, forværringen af sygdom, der allerede er 

indtruffet. Det omfatter f.eks. kompenserende hjælpemidler eller forebyggende midler til 

rehabilitering og uddannelse. 

Forebyggelse i Den Tjekkiske Republik indeholder et relativt udbygget system af 

forebyggende undersøgelser, som er omfattet af sygesikring. Dette system er baseret på 

tidlig opdagelse af alvorlige sygdomme i de tidlige stadier, hvor behandlinger ikke er så 

dyre som ubehandlede og sene opdagede tilfælde. Udover forebyggende behandling 

under graviditet og barndom omfatter forebyggelsessystemet også forebyggende 
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undersøgelser for voksne. Forsikringsselskabet betaler checkups en gang hvert andet år. 

Dette omfatter hæmatologisk og biokemisk undersøgelse, måling og vurdering af 

fysiologiske funktioner (blodtryk, puls, åndedræt og EKG), beregning af bodymassindeks, 

hudundersøgelse, høre- og synsundersøgelse, mammografi (kvinder fra 45 år), blødninger 

efter menopause (fra 50 år). Tandkontrol indgår også i  de forebyggende undersøgelser. 

De refunderes to gange om året for børn under 18 år og en gang om året for voksne. De 

omfatter vurdering af tand- og mundhuleforhold, hygiejne, påvisning af anomalier i tænder. 

Det sidste vigtige område indenfor forebyggende pleje er gynækologisk kontrol af kvinder 

fra 15 år en gang om året, herunder cytologiske, bakteriologiske og virologiske 

undersøgelser. 

Kilder:  

1/ MACHOVÁ, Jitka a Dagmar KUBÁTOVÁ. Výchova ke zdraví. 2., aktualizované vydání. Praha: 

Grada, 2015. Pedagogika (Grada).  

 

2/ MÜLLEROVÁ, Dana a Anna AUJEZDSKÁ. Hygiena, preventivní lékařství a veřejné 

zdravotnictví. Praha: Karolinum, 2014.  

3/ NĚMEC, Jiří. Principy zdravotního pojištění. Praha: Grada, 2008.  

 

4/ ŠULCOVÁ, Margaréta. Veřejné zdravotnictví: učební texty pro zdravotnické obory. Ústí nad 

Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 

2017.  

5/ Zákon o péči o zdraví lidu: úplné znění zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, po novele 

zákonem č. 356/2003 Sb. (platnost k 1.1.2004). Český Těšín: Poradce, 2004.  

 

 

 

3. ORGANISERING AF SUNDHEDSVÆSENET I TJEKKIET 

Der er både statslige og ikke-statslige sundhedstilbud  i Tjekkiet. Alle disse har som regel 

en kontrakt om levering og godtgørelse af sundhedsydelser hos sygesikringsselskaber og 

kan derfor yde sundhedspleje uden direkte refusion. Sundhedsydelser i Tjekkiet udbydes 

af både statslige og ikke-statslige sundhedsudbydere: 
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Ambulante primære faciliteter 

Udbydere: Patienter kan vælge en praktiserende læge og derefter registrere sig hos 

denne. Registrering forpligter lægen til at sørge for løbende pleje af patienten (basis pleje 

inklusive besøgstjenester). Lægen kan kun afvise en ny patient grundet fuld kapacitet. 

Lægen må ikke nægte akut behandling. Patienten kan ændre registreringen og dermed 

også skifte læge efter tre måneder. 

Borgere uden forsikring behandles af kontraktlæger eller sundhedsfaciliteter i 

forsikringsselskabet, hvor sundhedsforsikringen blev opsagt!! 

Ambulant specialistbehandling 

 

I Tjekkiet er det muligt at opsøge specialister uden henvisning fra en praktiserende læge. 

Institutionel pleje 

 

Hvis sygdommen kræver det, anbefaler en primærlæge eller en ambulant specialist 

indlæggelse på hospitalet. Patienten informeres om tilbuddet og har mulighed for at 

konsultere og vælge en sundhedsudbyder i forhold til den nødvendige behandling og pleje. 

Ved udskrivning modtager patienten en udskrivningslægerapport (herunder behandlingen, 

dens resultater eller anbefalinger af videre behandling) til den praktiserende læge. 

Patienten modtager også medicin til tre dage. 

Akutberedskab og redningstjeneste 

Det er muligt at få akut hjælp døgnet rundt i tilfælde af pludselig sygdom og ulykke også 

udenfor den praktiserende læges åbningstider. Akutberedskabet er organiseret forskelligt i 

Tjekkiet. I større byer er der en skadestue. På mindre steder er der et samarbejde mellem 

ambulante læger, der dækker hinanden ind. Nødbehandling medfinansieres af patienten 

selv med et gebyr på 90Kč / 24 timer. 

I tilfælde af pludselige alvorlige sygdomme og tilstande, hvor patienten ikke kan 

transporteres til en læge, og ved behov for hurtig behandling og transport til et 

behandlingssted, er der etableret en redningstjeneste i Tjekkiet, som gratis kaldes via en 

særlig telefonlinje : 155 eller 112 (her kommunikeres også på engelsk og tysk) 
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Apoteker 

Apotekerne udleverer receptpligtig medicin (medicin der er dækket af forsikring eller med 

delvis egenbetaling) eller medicin uden recept (egenbetaling) 

Den udstedte recept har en begrænset gyldighedsperiode: 

• Recept fra akutsituation er gyldig i 24 timer 

• Recepten for antibiotika er gyldig i 5 dage 

• Resept for opiator er gyldig i 3 dage 

• Andre recepter er normalt gyldige i 1 uge 

Når gyldighedsperioden er udløbet kan recepten ikke indløses. Hvis et apotek ikke kan 

leverede det givne medicinske produkt,tilbydes et andet produkt med samme virkning.  

 

Stomatologiske behandlinger 

Lægen er forpligtet på at tilbyde patienten en behandling, der er fuldt dækket af den 

offentlige sygesikring. Beskrivelse af refusionsberettigede behandlinger gældende for den 

relevante periode skal fremgå. Dette er en liste over diagnostiske og terapeutiske tilbud 

som patienten ikke skal betale selv, dvs. lægen kan ikke kræve betaling fra patienten. 

Lægen kan også tilbyde behandlinger, som er beskrevet på denne liste. Disse 

behandlinger er da ikke længere omfattet af den offentlige sygesikring, hvorfor patienten 

betaler for det. Priserne på disse behandlinger beregnes ud fra en individuel vurdering af 

operationen. Patienten har ret til at blive informeret om omkostningerne ved behandlingen 

før denne sættes i værk. 

Hospitaler betjener normalt både indlagte og ambulante patienter. Generelt er direktøren 

ansvarlig for hospitalet. Hospitalet består af økonomiafdeling, personaleafdeling, teknisk 

afdeling, sengeafdelinger, laboratorier, hospitalsapotek. Sengeafdelinger på hospitaler er 

tværfaglige. Læger samarbejder på tværs med andre afdelinger for at give så god pleje 

som muligt. Afdelingerne på hospitaler er også sammensat af pleje enheder med standard 

og specialiseret pleje. Standard enheder sørger for patienter, der ikke er i livsfare. Plejen 

leveres normalt af en gruppe eller et funktionelt plejesystem. I gruppeplejen er 

sygeplejersken ansvarlig for en gruppe patienter. I funktionel pleje dækker sygeplejersker i 

henhold til deres specialfunktioner alle patienter. Specialiserede sengeafsnit fokuserer på 
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intensiv (patienter i livsfare, nødvendig overvågning) og mellemliggende pleje 

(stabiliserede livsfunktioner under tilsyn). Den mest specialiserede pleje leveres på 

anæstesiologisk genoplivningsafdelinger, hvor patienter med mere end en truet 

livsfunktion indlægges. Der tilbydes individuel pleje (en patient til en sygeplejerske). 

Kilder: 

1/ Typologie zdravotních služeb. Available from: http://www.mzcr.cz/dokumenty/typologie-

zdravotnich-sluzeb_2131_1065_3.html ( 2018-02-14) 

2/ Druhy zdravotní péče. Available from: https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy-zdravotni-

pece_2627_22.html ( 2018-02-14) 

3/ Zdravotní služby: zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon o 

specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě : nové prováděcí 

vyhlášky k reformním zákonům : podle stavu k 14.5.2012. Ostrava: Sagit, 2012. ÚZ, č. 905.  

 

 

4. HJEMMEPLEJE 

 

Siden 1990 har hjemmeplejen været en integreret del af sundhed og social omsorg i 

Tjekkiet. Enhver forsikret har ret til hjemmepleje, da denne er dækket af sygesikringen. 

Hjemmeplejen løser de nødvendige opgaver i borgerens eget hjem og kombinerer 

sundhed, social og sekulær omsorg. 

Hjemmeplejens opgaver og indhold i Tjekkiet og sygepleje i hjemmeplejen 

Den maksimale række hjemmehjælp er 3 gange om dagen i 1 time. Ydelserne kan f.eks. 

være: overvågning af fysiologiske funktioner, behandling af biologiske materialer, 

behandling af hudproblemer, lægemiddeladministration, medicinering, insulintræning, 

personlig træning, klyzma, urethral kateterpleje, stomi behandling osv. Kun kvalificerede 

sygeplejersker, der er i stand til at gennemføre fuld omfattende sygepleje, kan arbejde i 

hjemmet uden fagligt tilsyn. Nogle udbydere i Tjekkiet tilbyder også plejeydelser, der 

omfatter hjælpe til personlig hygiejne, indkøb, madlavning o.l. Disse ydelser karakteriseres 

som sociale og betales af kunden selv eller af det sociale bidrag, han modtager fra staten. 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/typologie-zdravotnich-sluzeb_2131_1065_3.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/typologie-zdravotnich-sluzeb_2131_1065_3.html
https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy-zdravotni-pece_2627_22.html
https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy-zdravotni-pece_2627_22.html
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Hospice  

Der er et stadigt voksende behov for hospicetilbud (der er 15 i Tjekkiet). Hospice er et 

tilbud til uhelbredeligt syge personer i alle aldre. Plejen omfatter både sundhedsydelser i 

forhold til patientens behov og aktuelle sundhed samt psykosociale tjenester. Tilbuddet 

omfatter både patienten og familien, herunder pleje efter et dødsfald. Denne service er 

den eneste, der yder specialiseret palliativ pleje til børn. Hjemmepleje er delvis dækket af 

klienten eller  familien. 

Kilder:  

1/ Typologie zdravotních služeb. Available from: http://www.mzcr.cz/dokumenty/typologie-

zdravotnich-sluzeb_2131_1065_3.html ( 2018-02-14) 

2/ Druhy zdravotní péče. Available from: https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy-zdravotni-

pece_2627_22.html ( 2018-02-14) 

3/ Zdravotní služby: zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon o 

specifických zdravotních službách, zákon o zdravotnické záchranné službě : nové prováděcí 

vyhlášky k reformním zákonům : podle stavu k 14.5.2012. Ostrava: Sagit, 2012. ÚZ, č. 905.  

4/ ANDREJKIVOVÁ, P. Hospicová domácí péče. Sestra. 2008, č. 12, s. 49-50 

5/ LENOCHOVÁ, E., BLINKOVÁ, M. Hospicová a paliativní péče. Sestra. 2008, č. 12, s. 47-48  

 

 

5. SUNDHEDSVÆSENETS UDBREDELSE I TJEKKIET 

Afstande, tidsrammer og lokal tilgængelighed i sundhedsvæsenet er lovbestemt. Enhver 

forsikret statsborger i Tjekkiet er garanteret pleje. Loven fastsætter tidsfrister for 

modtagelse af lægehjælp. Loven fastsætter den maksimale rejsetid fra patientens bopæl til 

ambulante specialister og sundhedsfaciliteter, hvilket sikrer adgangen til individuelle 

sundhedsydelser til alle borgere. 

• praktiserende læge, børnelæge, tandlæge, gynækolog, apotek: op til 35 min 

• grundlæggende specialeafdelinger (kirurgi, diabetologi, intern): op til 45 min 

• mere specialiserede afdelinger (hjertkirurgi): 60 til 120 min 

• basis sengepleje: op til 60 min 

• special sengepleje: op til 180 min 

• Redningstiden: inden for 20 minutter fra meddelelsen 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/typologie-zdravotnich-sluzeb_2131_1065_3.html
http://www.mzcr.cz/dokumenty/typologie-zdravotnich-sluzeb_2131_1065_3.html
https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy-zdravotni-pece_2627_22.html
https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/druhy-zdravotni-pece_2627_22.html
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• Derudover fastsætter loven en maksimal frist for planlagte (ikke-akutte) lægeprocedurer 

og undersøgelser: 

• hofte udskiftning: inden for 52 uger 

• Kataraktkirurgi: inden for 30 uger 

• endoskopisk undersøgelse: inden for 4 uger 

• Magnetisk resonansbilleddannelse: inden for 5 uger 

 

 

Kilder: 

1/ Dostupnost zdravotních služeb. Available from: www.lkcr.cz/.../307-2012-o-mistni-a-casove-

dostupnosti-zdravotnich-sluzeb-100482....(2018-02-14) 

2/ Dostupnost hrazených služeb. Available from: 

http://www.mzcr.cz/KvalitaABezpeci/obsah/dostupnost-hrazenych-sluzeb-_3440_29.html (2018-02-

14) 

 

 

6. SYGEPLEJESYSTEMET I TJEKKIET 

Pleje er en særskilt videnskabelig disciplin med fokus på aktiv opsøgning og 

imødekommelse af behov hos både sunde og syge. Sygepleje er en række professionelle 

aktiviteter, der har til formål at forebygge, vedligeholde,støtte og forbedre 

sundhedstilstanden hos enkeltpersoner og familier.Det omfatter også pleje af uhelbredeligt 

syge. Et karakteristisk træk ved den nuværende sygepleje er bestræbelserne på at yde 

individuel pleje med henblik på at opfylde den enkeltes behov i forhold til sundhed eller i 

forhold til behov, der opstår i forbindelse med sygdom. 

Sygepleje udføres af et team. Deres kompetencer er defineret i henhold til 

uddannelsesniveau og specialisering. Sundhedsinstitutionerne har udviklet 

sygeplejestandarder, der fastsætter kriterier for beføjelser og kompetencer. 

Det nuværende koncept i Tjekkiet har til formål at anvende sygeplejeprocessen i 

sygeplejerskearbejdet. Vi bruger standard NANDA-taxonomier til sygepleje diagnostik. 

Men vi er stadig  kun i starten af et komplekst arbejde med at udvikle sygeplejeprocessen. 

Plejeforløbet indgår i undervisning af læger på højere læreanstalter og universiteter. I de 

http://www.lkcr.cz/.../307-2012-o-mistni-a-casove-dostupnosti-zdravotnich-sluzeb-100482
http://www.lkcr.cz/.../307-2012-o-mistni-a-casove-dostupnosti-zdravotnich-sluzeb-100482
http://www.mzcr.cz/KvalitaABezpeci/obsah/dostupnost-hrazenych-sluzeb-_3440_29.html
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fleste institutioner ydes der omsorg gennem et gruppeomsorgssystem, hvor sygeplejersker 

tager sig af en gruppe patienter under skiftet. Nogle anvender også systemet med 

"primære sygeplejersker" eller "nøglepersonale". Denne sygeplejerske er ansvarlig for 

planlægningen af sygeplejeforløbet for patienten, men også for andre patienter. Hele 

sygeplejeholdet er involveret i den planlagte sygeplejeproces. Dette system bruges 

overvejende i institutioner med længere patientophold. Patientens lægelige og 

sygeplejemæssige dokumentation er tilgængelig i skriftlig form og delsvis i elektronisk 

form. Hver dokumentation er underskrevet af den person, der har lavet den. 

 

Kilder: 

1/ CHLOUBOVÁ, Helena, Alena MELLANOVÁ, Jiří NEUWIRTH, Marta STAŇKOVÁ, Pavla 

PAVLÍKOVÁ a Irena NERUDOVÁ. Základy ošetřování nemocných: obecná část. 1. vyd. Praha: 

Karolinum, 2005, Sestra.  

2/ KELNAROVÁ, Jarmila. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 1. ročník: obecná část. 1. 

vyd. Praha: Grada, 2009, Sestra.  

3/VYTEJČKOVÁ, Renata a Alena ŠAFRÁNKOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I: 

obecná část. 1. vyd. Praha: Grada, 2011 

 

 

7. ÅNDELIG PLEJE I TJEKKIET 

Medicinering og pleje i Tjekkiet er baseret på en helhedsorienteret tilgang. Mennesket 

opfattes ikke kun som et fysisk, mentalt og socialt væsen, man bestræber sig også på at 

tilfredsstille patienternes åndelige behov. 

Lovgivning 

Den juridiske ramme for levering af åndelige tjenester 

 

Den Tjekkiske Republiks forfatning og chartret om grundlæggende rettigheder og friheder 

No. 2/1993 beskriver i Artikel 15 og 16 religionsfrihed, hvilket giver enhver borger frihed til 

at vælge og udtrykke sin religion eller tro alene eller i fællesskaber, privat eller offentligt, i 

form af bøn eller andre religiøse handlinger. 
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I følge lov nr. 3/2002 Coll må kirker og religiøse samfund levere åndelige ydelser og 

Tjekkiet ligger dermed i forlængelse af den vedtagne europæiske standard for sygehus 

præster. 

Åndelige tilbud på hospitaler er yderligere inkluderet i lov nr. 273/2011 Coll. om 

sundhedstilbud, som fastslår at patienten har ret til at modtage åndelig hjælp under 

indlæggelse samt ret til at modtage støtte fra de åndelige og religiøse samfund, som er 

registreret i Tjekkiet. Loven fastslår også, at en patient, der er i livsfare eller alvorligt syg 

ikke kan nægtes et åndeligt besøg. 

Den åndelig plejes særlige indhold 

 

De fleste hospitaler i Den Tjekkiske Republik formidler åndelige tjenester, hvis det ønskes, 

og nogle hospitaler har deres egne kapeller. I Tjekkiet er der organisationer af hospitals 

kapelaner - professionelt uddannet præster, der yder åndelig pleje ikke kun til patienter, 

men også til hospitalspersonale. 

Hovedparten af det tjekkiske folk har ingen speciel religiøs tilknytning og åndelige pleje er 

der for ikke udbredt på tjekkiske hospitaler, men hvis behovet formuleres af patienten 

og/eller familien kan sådanne tilbud iværksættes. 

KILDER: 

1/ KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Křesťanská péče o nemocné. Praha: Advent, 1991.   

2/ KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie nemoci. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2002.   

3/ SLABÝ, Adolf. Pastorální medicína a zdravotní etika. Praha: Karolinum, 1991.  

4/ SVATOŠOVÁ, Marie. Víme si rady s duchovními potřebami nemocných? Praha: Grada, 2012. 

1.Vyd.  

 

 

8. PATIENTRETTIGHEDER OG PLIGTER I TJEKKIET 

 

• Ret til at vælge et af sundhedsforsikringsselskaberne og ændre det en gang om året, 

altid i slutningen af kvartalet 

• Ret til at vælge en læge og et behandlingssted 
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• Pligt til at følge behandlingsforløb i tilfælde af sygdom og pligt til at vise sygesikringskort i 

forbindelse med behandlinger 

Offentlige sundhedsforsikringselskaber har pligt til at oplyse følgende: 

• tilbagevenden til arbejdsmarkedet 

• skift af forsikringsselskab 

• ændring af personlige data 

• fødsel 

• død 

• tab eller tyveri af sygesikringskort 

Patienternes rettigheder og pligter i Den Tjekkiske Republik fremgår af  sundhedsloven 

372 / 2011Sb 

Patientrettigheder: 

 

• Ret til frit at acceptere eller afvise sundhedstilbud 

• Ret til professionelle sundhedsydelser 

• Ret til respekt, værdighed og privatliv 

• Ret til frit at vælge en udbyder 

• Ret til at konsultere andre udbydere 

• Ret til information om interne vurderinger af sundhedsudbydere 

• Minoriteter har ret til permanent tilstedeværelse af en værge eller personer, udpeget af 

den juridiske repræsentant 

Rettigheder for personer med begrænsninger, der har ret til en værges 

tilstedeværelse 

• Ret til tilstedeværelse af en nærtstående person i overensstemmelse med  

behandlingsstedets interne regler 

• Ret til at oplyse priser på de leverede sundhedsydelser 

• Ret til at kende navne og efternavne på sundhedsarbejdere, der arbejder i 

sundhedsvæsenet 

• Ret til at nægte tilstedeværelsen af personer, der ikke er involveret i plejen 

• Ret til beskyttelse af personoplysninger og sundhedsoplysninger 

• Ret til at modtage besøg under hensyntagen til helbredstilstand og stedets interne regler 
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• Ret til åndelig pleje og støtte 

• Ret til klar og hensigtsmæssig kommunikation for patienter med alvorlige  kommunikative 

og sensoriske problemer 

• Ret til information om eget helbred 

• Ret til juridisk repræsentant informerer patienter, der tilhører minoriteter. 

• Ret til at udpege nærstående personer, som må modtage information om patientens 

helbredstilstand, og se journaler 

• Ret til at udtale sig og få kopier af lægejournaler 

• Ret til at afvise en operation eller pleje 

Patientforpligtelser 

 

• Patienten skal følge den foreslåede behandling, hvis han har accepteret denne 

 Patienten er forpligtet til at overholde de interne regler på behandlingsstedet 

 Patienten er forpligtet til at refundere udbyderen den del af udgiften, som ikke er 

dækket af den offentlige sygesikring 

 Patienten skal informere sundhedspersonalet om hans / hendes 

helbredstilstand, herunder smitsomme sygdomme 

 Patienten må ikke indtage alkohol eller andre rusmidler på et behandlingssted 

Hvert behandlingssted har interne regler, som patienten må overholde. 

 

Generelle regler for indlæggelse i Tjekkiet: 

 

 Opbevar penge og værdier sikkert 

 Du modtager et identifikationsarmbånd ved ankomst 

 Giv personlig medicin til sundhedspersonalet til opbevaring. Du får det igen når du 

bliver udskrevet 

 På de fleste standard hospitaler må man bruge sit eget tøj og nattøj, forudsat det er 

rent og bliver skiftet. 
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 Patienter må bruge mobiltelefoner, bærbare computere og andre elektroniske 

enheder, men skal undgå at forstyrre andre patienter 

 De hospitaler har gratis Wi-Fi 

 Kosten tilberedes på hospitalet under hensyntagen til patientens helbred. De fleste 

hospitaler tager hensyn til  individuelle kostbehov, som patienten oplyser i  

receptionen 

 Det ikke tilladt at ryge og drikke alkohol på hospitaler i Tjekkiet 

Kilder: 

1/ Práva a povinnosti pacientů. Available from: http://www.mzcr.cz/kvalitaabezpeci/obsah/prava-a-

povinnosti-pacientu-_3299_29.html (2018-02-14) 

2/ Práva a povinnosti. Available from:https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/prava-a-

povinnosti_2620_22.html (2018-02-14) 

 

 

9. DAGLIG RUTINE PÅ HOSPITALER  

 

Efter at være ankommet og indskrevet på hospitalet, anvises patienten en stue. Han/hun 

får en seng og et natbord til personlige ejendele. Han/hun  informeres om afdelingens 

rutiner og sygeplejen. På de offentlige hospitaler ligger patienterne normalt i dobbelt eller 

tredobbelt værelser. Sanitære faciliteter er normalt på stuerne, men bad og toilet kan være 

placeret på gangene. Enkeltværelser er mindre almindelige på offentlige tjekkiske 

sygehuse, og bruges oftest i forbindelse med betalte ekstra plejeydelser. 

Værdier og kontanter lægges i et pengeskab. Patienten modtager et armbånd med navn 

og navnet på den afdeling, hvor han er indlagt på hospitalet. Armbåndene er normalt 

hvide, kun patienter med allergier har røde. Patienten undersøges af en læge og gøres 

bekendt med behandlings- og undersøgelsesproceduren. Sygeplejersken  indhenter 

patientens samtykke til indlæggelsen og informererer om den planlagte behandling 

På tjekkiske hospitaler begynder den daglige rutine  klokken halv seks om morgenen. 

Patienten gør sit morgentoilette selv eller med hjælp fra sygeplejersker. Derefter gives 

medicin og morgenmad, efterfulgt af lægetilsyn. En læge i Tjekkiet angiver behandling og 

http://www.mzcr.cz/kvalitaabezpeci/obsah/prava-a-povinnosti-pacientu-_3299_29.html
http://www.mzcr.cz/kvalitaabezpeci/obsah/prava-a-povinnosti-pacientu-_3299_29.html
https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/prava-a-povinnosti_2620_22.html
https://www.mzcr.cz/Cizinci/obsah/prava-a-povinnosti_2620_22.html
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er ansvarlig for terapi og diagnostik. Sygeplejersken er ansvarlig for pleje og 

patienttilfredshed. Sygeplejersken har ingen kompetence til at give oplysninger om 

sundhedstilstand og forløb af patientens behandling. På hospitalet besøger lægen normalt 

patienten to gange om dagen, om morgenen og om eftermiddagen. To gange om ugen er 

der et større tilsyn  af den ansvarlige læge og andre læger. Disse besøg tjener til en 

vurdering af patientens tilstand, en evaluering af den eksisterende behandling og høring 

om den fremtidige løsning. Oppegående patienter har mulighed for at gå en tur, hvis deres 

sundhedsmæssige tilstand tllader det, men de skal rapportere deres afgang og ankomst til 

sundhedspersonale. Indlæggelse i Tjekkiet er frivillig, så patienten har ret til at nægte, 

afbryde behandlingen og til enhver tid udskrives. I dette tilfælde informeres patienten om 

de risici, dette kan medføre og underskriver et dokument, der viser at udskrivelsen er sket 

på eget ansvar. Der kræves ro på hospitalet fra kkl 22.00 om aftenen. Besøgstider følger 

afdelingens regler. Som regel er anbefales besøg om eftermiddagen. Besøg uden for den 

angivne tid er mulige med godkendelse af afdelingens læge. 

Kilder: 

1/ Hospitalizace v nemocnici. Available from: http://www.ordinace.cz/clanek/pobyt-v-nemocnici-

hospitalizace/ (2018-02-14) 

2/ Vnitřní řád v nemocnici. Available from: 

http://www.onhb.cz/Article.asp?nDepartmentID=288&nArticleID=1063&nLanguageID=1 (2018-02-

14) 

 

 

10. SUNDHEDSPROFESSIONER 

 

Behandlingsteamet i Tjekkiet består af læger, plejepersonale, hjælpepersonale og fagfolk 

som fysioterapeuter, ernæringsterapeuter, arbejdsterapeuter, taleterapeuter, 

spilspecialister, præster mv. Plejeteamet består af registrerede sygeplejersker, 

sygeplejersker og assistenter. 

Læger er kandidater fra de 3 medicinske fakulteter: praktiserende læger, tandlæger, 

apotekere. For at kunne varetage specialer må lægen gennemgå præ-

http://www.ordinace.cz/clanek/pobyt-v-nemocnici-hospitalizace/
http://www.ordinace.cz/clanek/pobyt-v-nemocnici-hospitalizace/
http://www.onhb.cz/Article.asp?nDepartmentID=288&nArticleID=1063&nLanguageID=1
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certificeringsuddannelse og derefter bestå en eksamen. Uddannelsessystemet er reguleret 

ved lov. 

Sundhedspersonale 

Enhver sundhedsarbejder skal gennemgå en lovpligtig uddannelse. For at opnå de 

nødvendige faglige kompetencer er det nødvendigt at gennemføre en videregående 

uddannelse eller et højere uddannelsesforløb. For øjeblikket findes fx følgende studier: 

almindelig sygeplejerske, jordemoder, laboratorieassistent, radiologistudent, 

ernæringsterapeut, tandtekniker, tandhygiejniker, paramedicinsk, farmaceutisk assistent, 

misbrug, klinisk psykolog, klinisk taleterapeut ... 

 

Efter eksamen fra gymnasiet arbejder den studerende under tilsyn af en kvalificeret 

sundhedspersonale inden for følgende områder: sundhedsassistent, laboratorieassistent, 

tandassistent, ernæringsassistent.  Andre assistent uddannelser opnåes gennem  kurser 

over adskillige uger. Det gælder sygeplejerskeassistent, massør, ambulancefører. Ifølge 

loven kræves et fastsat antal teoretiske og praktiske lektioner, defineret udfra 

kompetenceområdet for de enkelte fagområder inden for sundhedspleje. Loven pålægger 

også enhver sundhedspersonel at opkvalificere sig livet igennem. Loven fastsætter også 

retningslinier for videreuddannelse af sundhedspersonale i form af kurser, specialiseringer 

mv. På nogle snævert specialiserede områder kan bestemte type af supplerende studier 

være påkrævet. 

Ledelse i sundhedsvæsenet 

På det politiske og økonomiske område er sygeplejersker repræsenteret af chefen for 

sygeplejen Tjekkiet, som varetager deres rettigheder. 

De fleste virksomheder har følgende hierarki blandt sygeplejerskepersonale: 

• Ledende sygeplejerske, der er en del af den øverste ledelse og er ansvarlig for den 

samlede hospitalsbehandling. 

•Oversygeplejerske, der er ansvarlig for medarbejdernes aktiviteter i en bestemt afdeling 

(kirurgisk, intern, kardiologisk ...) 
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 Afdelingssygeplejerske,der er ansvarlig for personalet på en bestemt afdeling. Han 

eller hun har overordnet tilsyn med denne og koordinerer de enkelte medarbejderes 

aktiviteter. 

 

 

kilder: 

1/ Pracovníci ve zdravotnictví. Available from: http://www.mzcr.cz/legislativa/obsah/pracovnici-ve-

zdravotnictvi_1792_11.html  

(2018-02-14) 

 

 

11. SÆRLIGE SUNDHEDS- OG PLEJEOMRÅDER 

 

Palliativ pleje som en særskilt disciplin er ikke fuldt udbygget og tilgængelig i Tjekkiet. I de 

senere år har der imidlertid været en vis udvikling, da eksperterne nu har øget fokus på 

dette emne. 

Målet med palliativ pleje er et værdigt liv indtil døden i til fælde af uhelbredelig sygdom 

samt smertelindring med hjælp fra nærtstående. 

I øjeblikket er der i Den Tjekkiske Republik specialiseret palliativ behandling: 

• i hjemmet (mobil hospice hjemmepleje) 

• i hospitaler udelukkende indrettet til palliativ pleje = hospice 

• i palliative plejeafdelinger på hospitaler (nu kun to i Tjekkiet, men tendensen er at skabe 

flere sådanne sektioner) 

Grundlæggende palliativ pleje er dog en del af rutineplejen på alle hospitaler. Disse 

følger typisk standarderne for patientpleje i terminalfasen. 

 

 

Hospice i Tjekkiet 

I Tjekkiet er der i øjeblikket 18 udbydere, der tilbyder specialiseret hospicepleje. Der er et 

stigende antal agenturer, der leverer hjemmebehandling. 

Et hospice er et behandlingssted, der garanterer patienten en værdig sidste tid uden 

smerte og med omsorg. Det er et tilbud til patienter i den terminale fase af en uhelbredelig 

http://www.mzcr.cz/legislativa/obsah/pracovnici-ve-zdravotnictvi_1792_11.html
http://www.mzcr.cz/legislativa/obsah/pracovnici-ve-zdravotnictvi_1792_11.html
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sygdom. 

Patienterne er normalt i enkeltværelser med plads til en nærtstående person under hele 

opholdet. Andre personer kan besøge patienten til enhver tid og i ubegrænset tid. Den 

daglige rutine er helt underlagt patientens ønsker og behov. Patienten har lov til at have 

alle deres personlige ejendele, de kan bruge deres eget tøj. 

Opholdet er dækket af sygeforsikringen, patienten betaler en mindre andel selv (ca. 10%). 

Enhver forsikret har ret til denne pleje, hvis der er plads på hospice. Ansøgningen skal 

blandt andet indeholde en rapport om patientens aktuelle sundhedstilstand, hvor lægne 

også bekræfter, at alle tilgængelige behandlingsmetoder er udtømt, hvorfor sygdommen 

ikke kan helbredes. Livskvaliteten kan dog forbedres ved hjælp af terapi. 

Nogle hospices tilbyder også andre ydelser: 

- rekreativt ophold, der hjælper familier med langvarig pleje af en uhelbredelig person, 

opholdet kan være uger 

- omsorg for familie og nærtstående også efter patientens død, de kan kontakte hospice- 

personalet hvis de har behov for psykisk og åndelig hjælp og støtte. 

 

kilder: 

1/ Paliativní medicína. Available from: https://www.paliativnimedicina.cz/paliativni-pece-v-cr-2016-

situacni-analyza/ (2018-02-14) 

2/Historie a současnost paliativní medicíny. http://www.umirani.cz/clanky/historie-a-soucasnost-

paliativni-pece-v-cesku (2018-02-14) 

3/Hospice v ČR. Available from:  http://asociacehospicu.cz/hospice-v-cr/ 

http://www.hospice.cz/ (2018-02-14) 

4/Umírání. Available from: http://www.umirani.cz/poradna/co-je-a-neni-eutanazie (2018-02-14) 

 

 

 DØDSHJÆLP 

Eutanasi/aktiv dødshjælp er ikke lovlig i Tjekkiet, og idag er det ikke muligt at yde dette 

under nogen omstændigheder. Diskussioner om lovliggørelse af aktiv dødshjælp ses ofte i 

medierne, men der er ikke en entydig offentlig mening om dette emne. De mest 

debatterede emner er  risikoen for misbrug samt mulige former for eutanasi. 

DNR (Do not resuscitate) behandles som følger: Hvis patienten har formuleret dette 

https://www.paliativnimedicina.cz/paliativni-pece-v-cr-2016-situacni-analyza/
https://www.paliativnimedicina.cz/paliativni-pece-v-cr-2016-situacni-analyza/
http://www.umirani.cz/clanky/historie-a-soucasnost-paliativni-pece-v-cesku
http://www.umirani.cz/clanky/historie-a-soucasnost-paliativni-pece-v-cesku
http://asociacehospicu.cz/hospice-v-cr/
http://www.hospice.cz/%20(2018-02-14)
http://www.umirani.cz/poradna/co-je-a-neni-eutanazie
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ønske, skal det respekteres. Ønsket skal være nedskrevet med bekræftede underskrifter 

og det skal også registreres i patientens journal. Ønsket kan ikke efterkommes  for 

personer under 18 år  og for personer med begrænset juridisk ansvar. 

Generelt er  ligger ansvar for genoplivning udelukkende hos  lægen. Det er lægens pligt at 

følge love og regler under hensyntagen til den enkelte patient 

 DØD OG OBDUKTION 

I Tjekkiet er døden et delvist tabuiseret emne, mange tjekkere har problemer med at tale 

om døden. 

Død, begravelse, dissektion og beslægtede områder er omfattet af lovkomplekser. 

Enhver, der bor i Tjekkiet, er forpligtet til at underrette myndighederne, hvis han/hun finder 

et dødt menneske.Det meddeles til nødopkaldslinjen 112, der sender en retsmediciner til 

stedet, der kan bekræfte eller afvise, at vedkommende er død. Han er efterfølgende 

forpligtet til at lave dødsattest, markere kroppen, kontakte familien eller en nærtstående 

person. Hvis det ikke er muligt, tilkaldes politiet. Retsmedicinerne bestemmer også, om 

der skal foretages obduktion. Hvis dette ikke er tilfældet kan den afdøde overdrages til en 

bedemand, som slægtningene vælger. 

I Tjekkiet kan man blive bisat på to måder: 

• kistebegravelse  

• kremering 

 

Tidligere var begravelse det mest almindelige. Idag er kremering mest udbredt  og urnen 

nedsættes på en kirkegård. 

Den afdøde skal bisættes inden 7 dage. Bisættelsen betales af familien eller af afdødes 

bo. Hvis ingen af disse kan betale bisættelsen, har den kommune, hvor den afdøde blev 

fundet, pligt til at betale. 

Ved dødfald på hospitaler, følges det enkeltes hospitals procedurer. Dødsfald skal altid 

indberettes af en læge, og han udfylder også dødsattesten og afgør om der skal foretages 

en obduktion. Lægen informerer afdødes familie (det er ikke en sygeplejerske 

kompetence). Lægen kan også kontakte familien, når patienten er døende, så de nærmest 

får mulighed for at sige farvel til den døende. Hvis patienten eller familien ønsker det er det 

muligt at få besøg af en præst. 
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Sundhedspersonalets forpligtelse i forbindelse med dødsfald: 

• vask afdøde,  fjerne smykker og tandproteser og bandager 

• fjerne kanyler og katetre afhænger af afdelingens praksis og lægens anvisning 

(afhængigt af omstændighederne ved patientens død) 

• sygeplejersken lægger afdødes legeme i vandret stilling, lukker øjnene, binder hagen op 

og glatter ansigtet ud. 

• kroppen skal mærkes for at undgå forvirring hvert hospital har forskellige metoder til 

mærkning (oftest mærkes kroppen med et klistermærke eller et kort på dødes lemmer, 

nogle anbringer mærkningen på brystet) 

• Efter disse nødvendige handlinger, tildækkes den døde og flyttes til et separat rum, hvor 

liget altid forbliver mindst 2 timer for derefter at overdrages til en bedemand eller en 

patologi afdeling 

• sygeplejersken er forpligtet til at registrere alle patientens ejendele, især værdifulde 

personlige genstande 

• registrering af patientens ejendele udføres altid under tilsyn af to læger, der bekræfter 

rigtigheden ved deres underskrifter 

 

Obduktion 

En læge, der erklærer en person død, afgør om der skal foretages obduktion. 

Alt efteromstændighederne kan obduktionen være: 

• patologisk-anatomisk; Formålet er at afdække omfanget af sygdomme hos afdøde; at 

identificere sygdomskomplikationer for at kontrollere diagnose og behandling. Denne 

udføres, når patienten dør på et hospital. 

• en medicinsk obduktion udføres for at  udrede dødsårsager hos personer, der er døde 

udenfor hospitaler ved en pludselig, uventet eller voldelig død eller når der er mistanke om 

selvmord 

• retslig obduktion foretages, hvis døden tilsyneladende skyldes en lovovertrædelse 

• anatomisk obduktion udføres med henblik på videnskab, forskning eller undervisning 

inden for sundhedsvæsenet. Denne type obduktion forudsætter afdødes tilladelse og 

underskrift. 
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Kilder: 

1/ Pohřebnictví. Available from: http://www.pracepropravniky.cz/zakony/zakon-o-pohrebnictvi 

(2018-02-14) 

2/ Zákon o pohřebnictví.  Available from: http://www.sagit.cz/info/sb17193 (2018-02-14) 

3/ Pitva. Available from: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pitva (2018-02-14) 

4/ Available from: http://www.uslhk.cz/pro-verejnost.htm (2018-02-14) 

 

 

 GRAVIDITET OG FØDSEL 

I Tjekkiet screenes alle gravide rutinemæssigt for at forebygge komplikationer for både 

moderen og barnet. Gravide kvinde behandles ambulant af gynækologer. 

Op til 36. uge af graviditeten udføres undersøgelserne hver 4. til 6 uge og omfatter: 

• interview, vejning, måling af blodtryk, urinalyse, underlivsundersøgelse måling af 

livmoderen 

• mellem 24. og 28. uge udføres OGTT testen 

• mellem den 27. og 28. uge undersøges blodtypen og Rh-faktoren 

• Gennem den 27. og 32. uge af graviditeten udføres hæmatologisk undersøgelse af blod 

og serologisk undersøgelse af blod for at afdække infektionssygdomme (syfilis, HIV, 

hepatitis B) 

• mellem den 35. og 38. uge undersøges slim i livmoderhalsen for tilstedeværelsen af 

streptokokker 

• ultralyds scanning viser mulige fødselsdefekter, fostrets størrelse, placering af 

moderkagen, fødselstidspunkt: 

mellem 11. og 14. uge 

mellem 20. og 22. uge 

mellem 30. og 32. uge 

• Biokemisk screening fokuserer på risikoen for medfødte udviklingsfejl: 

mellem 12. til 14. uge 

mellem 16. til 17. uge 

 

http://www.pracepropravniky.cz/zakony/zakon-o-pohrebnictvi
http://www.sagit.cz/info/sb17193
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pitva%20(2018-02-14)
http://www.uslhk.cz/pro-verejnost.htm
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• Hvis der opdages noget unormalt, sendes den gravide kvinde til en konsultation 

hos genetikafdelingen, hvor yderligere undersøgelser udføres (fostervandprøver, 

moderkagebiopsi, navlestrengsprøver ...) 

• Mødre benytter i stigende grad muligheden for at undersøge fosteret igennem 

moderens blod; denne mulighed betales af patienten, prisen er omkring 25 000 CZK 

(980 €), testene tilbyder diagnosticering af en bred vifte af udviklingsfejl. 

 

Fra den 37. uge til det planlagte fødselstidpunkt: 

• Undersøgelser udføres en gang om ugen og omfatter interview, vaginal undersøgelse, 

vægtkontrol, blodtrykskontrol, urinkontrol og KTG (kardiotokogram) 

Fra det planlagte fødselstidspunkt: 

• Undersøgelser af den gravide foregår på det hospital, hvor hun skal føde og lægen 

planlægger kvindens videre plejeforløb 

 

Valg af barselshospital 

Valget af et barselshospital er helt gratis i Tjekkiet, og ud over standardpleje kan alle 

tilbyde andre ydelser og forskellige former for fødsler. På nogle barselshospitaler skal man  

indskrives tidligt i graviditeten. Kompliceret eller for tidlig fødsel foregår normalt på de  

større hospitaler, der er specialiseret i pleje af for tidligt fødte (såkaldte neonatalcentre). 

Tjekkiske kvinder gennemgår normalt et prænatal kursus under graviditet, der omhandler  

graviditet, fødsel og efterfødsel og barnepleje. Nogle af kurserne omfatter også graviditets- 

svømning, yoga osv. Disse kurser finder sædvanligvis sted på barselshospitalet, hvor 

kvinden samtidig introduceres til stedet. 

Kvinden har ret til at få udarbejdet en såkaldt fødselsplan, som skriftligt udtrykker de 

ønsker, hun har til fødselsforløbet. Den gravide kvinde bør dog overveje, om disse ønsker 

er realistiske og tilrådelige. De mest almindelige ønsker hos kvinder er som regel: fravalg 

af lavement, fravalg af ve-stimulerende drop, fravalg af klip i mellemkødet, ønsker om 

særlige fødselsestillinger, mulighed for rygmarvsbedøvelse o.l. 

Fødsel 

Kvinden kan have en nærtstående, normalt sin mand, søster, ven eller undertiden en dula 

(en særlig fødselshjælper, der støtte kvinden under fødslen) med til fødslen. 

Kvinden kommer normalt ind på sygehuset, når hun har regelmæssige veer eller 
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fostervandet er gået. Her undersøges hun af en læge, der afgør, om det fødslen er igang. 

Derefter kommer hun ind på en stue, hvor hun er den første del af fødslen eller - hvis 

rummet er udstyret til det - hele fødselsperioden. Kvinden kan hjælper fødslen igang med 

brusebad, badning i varmt vand, rehabiliteringsbolde osv. Hvis kvinden ønsker det kan der 

lægges epiduralbedøvelse  eller smerter kan  lindres på andre måder (ikke-farmakologisk, 

analgetisk ...). Kvinden tilses regelmæssigt af en jordemoder eller en læge, og barnets 

hjerteaktivitet overvåges. 

Den prænatal forberedelse udføres af en jordemoder, der giver kvinden et lavament, 

barberer kønsorganerne, og tager fostervandet, hvis dette ikke går af sig selv.  

Hvis fødslen er ukompliceret, er der blot en jordemoder til stede, men lægen er altid inden 

for rækkevidde, eller overvåger fødslen og er klar til at træde til i tilfælde af komplikationer. 

Fødsel finder normalt sted på et fødselsleje, oftest ligger kvinden på ryggen. Hvis kvinden 

ønsker en fysiologisk fødsel, kan hun vælge en anden fødestilling, hvis det er muligt. 

Nogle hospitaler tilbyder også alternative fødselsformer. 

Hvis fødslen ikke forløber normalt, kan den afsluttes med et kejsersnit. En nærtstående  

person får normalt lov til at være sammen med kvinden, selv om hun føder på denne 

måde. Normalt anvendes epiduralanæstesi, så moderen kan tage imod den nyfødte 

umiddelbart efter fødslen. 

Efter fødslen lægges barnet til moderens bryst og efterfølgende undersøges det af en 

børnelæge. Faderen eller en anden ledsager får mulighed for at klippe navlestrengen over. 

Under hele indlæggelsen er barnet sammen med sin mor, sygeplejerskerne hjælper blot 

moderen med børnepasning og med at få amningen igang. 

Efter en normal fødsel uden komplikationer bliver moder og barn normalt indlagt på en 

barselsafdeling i 3 dage. 

Efter et kejsersnit indlægges kvinden 1 dag på intensivafdelingen, så overføres hun til 

barselsafdelingen i 5 til 7 dage. De fleste hospitaler tilbyder enkeltværelser, hvor partneren 

(eller anden person) også kan overnatte. Prisen er ca. 1 000 CZK (40 €) pr. Dag. 

Hvis en nyfødt baby skal indlægges, kan moderen indlægges med barnet på en  

neonatologiafdelingen. 
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Kilder: 

1/ Těhotenství. Available from: http://www.porodnice.cz/tehotenstvi-a-z  (2018-02-14) 

2/ Porod. Available from: http://www.tehotenstvi.cz/porod (2018-02-14) 

3/ Těhotenství a porod. Available from: http://www.aperio.cz/tags/209 (2018-02-14) 

4/ Těhotentsví. Available from: https://www.babyonline.cz/tehotenstvi (2018-02-14) 

5/ KLÍMA, Jiří. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing, 2016. Sestra 

(Grada).  

 

 BARNEPLEJE 

Efter fødslen undersøges den nyfødte grundigt af en børnelæge, APGAR-scoren vurderes 

og sygeplejersken tager sig af navlestrengen. Den nyfødte bliver vasket, klædt på, mærket 

på mindst to måder - alt moderens opsyn - og vejet (længden måles først den næste dag, 

så de nyfødte ikke traumatiseres ved at skulle strække sine lemmer). Som standard gives 

CRD (Septonex gtt.) og forebyggende K-vitamin. Navlestrengsblodprøve er også standard. 

En kvinde kan også beslutte at donere navlestrengsblod eller at opbevare dette til eget 

behov. Det er nødvendigt at gøre opmærksom på disse ønsker før fødslen, da ikke alle 

hospitaler er i stand til at udføre prøveudtagningen. Opbevaring er mulig i 20 år, men kan 

forlænges. Omkostningerne ved opsamling og deponering af navlestrengsblod er ca. 40 

000 CZK (1 600 €). 

Inden for de  første 5 dage efter fødslen tages en blodprøve fra den nyfødtes hæl, som 

screener udviklingsfejl og blodtype. Under indlæggelsen udføres den første 

hofteundersøgelse, også hørelsen (otoakustisk) og synet undersøges (medfødt katarakt 

screening) og der foretages ultralydsundersøgelse af nyrer og urinveje (screening af 

fødselsdefekter). 

Der gives Vitamin D og K-vitamin, og børnelægerne informerer moderen om, hvordan 

dette skal gives. 

Efter udskrivning fra hospital udføres undersøgelsere af en børnelæge (i hjemmet eller på 

kontoret). Han undersøger barnets fysisk  og i de følgende uger vurderer han også den 

nyfødtes vægtforøgelse. 

Andre forebyggende undersøgelser finder sted i 2., 3., 4., 6., 8., 10., 12. uge, i 18. måned, 

http://www.porodnice.cz/tehotenstvi-a-z
http://www.tehotenstvi.cz/porod
http://www.aperio.cz/tags/209
https://www.babyonline.cz/tehotenstvi
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og i det 5., 7., 9., 11., 13., 15., 17., 18. år af barnets liv. 

Pædiatriske undersøgelser omfatter måling, vejning, screening af fødselsdefekt, urinprøve, 

blodtryksmåling, øjenundersøgelse, mental status, tale, stemme og andet efter behov. 

Børn vaccineres i henhold til vaccinationsprogrammerne. Vaccinationer er obligatoriske og 

lovpligtige i Tjekkiet,  og moderen kan beslutte at vaccinere barnet mod andre sygdomme. 

Blandt de sygdomme, som barnet vaccineres mod, er: mæslinger, rubella, difteri, 

stivkrampe, sort hoste, hepatitis B, polio, infektiøs Haemophilus, fåresyge. Disse 

vaccinationer er dækket af sygesikring. Manglende overholdelse af 

vaccinationsprogrammet kan føre til retsforfølgelse af barnets juridiske repræsentant. 

Barnet kan desuden ikke optages i førskoleordninger, kan ikke deltage i forskellige 

børnearrangementer, lejre mv. 

Valgfri vaccination omfatter vaccination mod rotavirus, pneumokoksygdom, varicella, tick 

encefalitis osv. 

Kilder: 

1/ KLÍMA, Jiří. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing, 2016. Sestra 

(Grada).  

 

 

 ABORT 

I Tjekkiet er det muligt at få abort efter eget ønske indtil den 12. uge af graviditeten. Hvis 

der er medicinske indikationer (sygdom hos moderen) er det muligt at afbryde graviditeten 

indtil den 24. uge af graviditeten. Abort kan kun foretages på hospitaler (1 til 2 dage). 

Kvinden alene beslutter om hun ønsker abort. Ofte beslutter kvinder sig for abort på grund 

af dårlige økonomiske forhold, alder( for ung), dårlige familierelationer. Abort betales i 

disse tilfælde af den gravide, prisen er mellem 3 500 og 5 000 CZK (140-200 €). For en 

pige under 16 år skal forældre/værge også indvilge i abort. For piger mellem 16 og 18 år 

er det  sundhedspersonalets pligt at informere forældre/værge, når aborten er gennemført. 

Abort udføres normalt kirurgisk, mini-invasiv, under kort indlæggelse (nogle hospitaler 

tilbyder udskrivning efter 2 timer, forudsat kvinden har nogle til at tage sig af hende). 
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For tre år siden blev lægemidlet mifepriston, der kan anvendes indtil den 9. uge af 

graviditeten, også godkendt til abort. Det ordineres ambulant af en læge og giver mulighed 

for abort uden indlæggelse. Kvinden får en tablet i to doser (indenfor 3 dage) under 

lægeligt tilsyn og kan derefter gå hjem. Prisen er ca. 5 000 CZK (200 €). 

Fri abort er til stadighed til debat i Den Tjekkiske Republik og den romersk-katolske kirke 

er stærkt imod abort. 

Kilder: 

1/ Interupce. Available from:http://interupce.info/do-kdy-interupce (2018-02-14) 

2/ Miniinterupce. Available from: http://miniinterupce.cz/potratova-pilulka-mifegyne-mifepriston-

cena (2018-02-14) 

3/ Interrupce. Available from: http://www.gynprenatal.cz/interrupce/(2018-02-14) 

 

 

 TRANSFUSION 

Blodtransfusion er almindelig praksis i Tjekkiet. Transfusioner kræver ikke patientens 

samtykke. Blod screenes grundigt inden det anvendes, så risikoen for infektion fra 

donoren og andre komplikationer er meget lille. 

Bloddoner i Tjekkiet 

I Tjekkiet har de fleste større hospitaler et bloddonorcenter (normalt en del af en 

hæmatologisk afdeling). Disse centre har et register over faste donorer, der regelmæssigt 

opfordres til at give blod. I tilfælde af akut behov anvendes donorer også ekstraordinært. 

Før hver donation besvarer donoren et detaljeret spørgeskema, hvor han besvarer flere 

spørgsmål (f.eks. om han for nylig har opholdt sig i eksotiske lande, om han har nye 

tatoveringer, om han føler sig sund, om han lider af en alvorlig sygdom, samt et par 

spørgsmål vedrørerende donorens seksuelle vaner ...). Donoren bekræfter at han/hun står 

inde for de givne oplysninger. Donoren er forpligtet til at udfylde spørgeskemaet ansvarligt, 

så risici forbundet med en efterfølgende blodtransfusion kan undgåes. Når skemaet er 

udfyldt og underskrevet giver donoren blod. Hver donor har ret til en fridag (på 

donordagen) og til snacks. En donor kan også få skattefordele afhængigt af antallet af 

bloddonationer. 

http://interupce.info/do-kdy-interupce
http://miniinterupce.cz/potratova-pilulka-mifegyne-mifepriston-cena
http://miniinterupce.cz/potratova-pilulka-mifegyne-mifepriston-cena
http://www.gynprenatal.cz/interrupce/(2018-02-14)
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Blodet undersøges og behandles derefter omhyggeligt  af specialister i overensstemmelse 

med de konkrete behov på hospitalet – enten benyttes det straks eller det opbevares til 

senere brug. 

Over heleTjekkiet er der events flere gange om året for at motivere nye donorer til at give 

blod. I forbindelse med disse events prøver man også at motivere folk til at lade sig 

registrere som  donorer i knoglemarvsgiverregisteret. 

Afvisningen af transfusion i Tjekkiet forekommer sjældent. Det er almindeligvis patienter, 

der er medlemmer af Jehovas Vidner., der afvoser transfusioner. Disse tilfælde er normalt 

ikke enkle, især når det gælder pædiatriske patienter. En voksen har ret til at nægte 

transfusion. I dette tilfælde skal lægen omhyggeligt informere patienten om 

konsekvenserne af hans beslutning samt om et eventuelt alternativ. Derefter underskriver 

patienten et samtykke, hvoraf beslutningen og dens konsekvenser fremgår. 

I tilfælde af børnepatienter eller en patient med begrænset kompetence må lægen 

behandle i overensstemmelse med den tilstand, patienten er i. Hvis patienten er i en 

alvorlig tilstand, og transfusionen er en del af akutplejen for ham/hende, skal lægen følge 

sit lægeløfte, det vil sige at give transfusionen, selvom den, der er juridisk ansvarlig for 

personen, afviser dette. Men hvis en patients tilstand ikke er så alvorlig, og transfusionen 

ikke er nødvendig, skal lægen rådgive den juridisk ansvarlige om konsekvenserne af deres 

beslutning, og denne  skal bekræfte sådanne oplysninger skriftligt. I en sådan situation er 

lægen forpligtet til at informere den statslige myndighed, der varetager barnets sociale og 

juridiske tarv. Forældre kan anklages for at ikke at varetage barnets tarv. 

På trods af disse regler er der risiko for, at lægen udsættes for juridiske tvister, enten fordi 

han har givet transfusion (trods uenighed med den juridisk ansvarlige) eller fordi han ikke 

gav transfusion (han fulgte ikke lege artis). I nogle tilfælde er begge forhold i spil. 

Kilde: 

1/ ŘEHÁČEK, Vít a Jiří MASOPUST. Transfuzní lékařství. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-

4534-3.  

2/ PENKA, Miroslav a Eva. Hematologie a transfuzní lékařství. Praha, 2012. ISBN 978-80-247-

3460-6.  

3/ Transfuze. Available from: 

http://www.transfuznispolecnost.cz/index.php?page=dokumenty&identifikator_kategorie=DOPORU

CENE_POSTUPY (2018-02-14) 

http://www.transfuznispolecnost.cz/index.php?page=dokumenty&identifikator_kategorie=DOPORUCENE_POSTUPY
http://www.transfuznispolecnost.cz/index.php?page=dokumenty&identifikator_kategorie=DOPORUCENE_POSTUPY
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TRANSPLANTATION, ORGANDONATION 

Transplantation af organer er  i Tjekkiet organiseret gennem Transplantations 

koordinationscenteret. Transplantation er omfattet af et lovkompleks. De fleste tjekkere 

opfatter transplantationen positivt som håb for patienter, der ikke har andre chancer for 

helbredelse. Nyrerne, leveren, lungerne, hjertet og bugspytkirtlen er de mest 

transplanterede organer i Tjekkiet. Knoglemarvstransplantation er også almindelig. 

Operationer udføres altid i specialiserede centre - der er syv i Tjekkiet og behandlingen  er 

fuldt dækket af sygesikring, herunder også efterbehandling. 

Patienter, der af lægen anses for at være egnet til at modtage et væv eller et organ, bliver 

optaget i det nationale register over personer, der venter på transplantation = venteliste. 

Der er fastsat sundhedskriterier for optagelse på ventelisten, og patienten skal være 

indforstået med transplantation. På nuværende tidspunkt er der omkring 700 patienter på 

ventelisten. 

En organ- eller vævsdonor kan være en afdød person (medmindre denne har afvist at 

blive brugt som donor, mens han/hun var i live - se nedenfor). Men det kan også være en 

levende donor, der frivilligt donerer et organ, der kan undværes eller væv, der regenererer. 

Såvel organmodtager og donor vurderes  udfra en række definerede kriterier, der er 

forskellige for hvert organ eller væv (immunologisk match, blodtype, vægt, ventetid osv.). 

I Tjekkiet (som i de fleste europæiske lande) gælder det aftalte samtykke til post 

mortemvæv og organdonation. En sådan donor kan hjælpe op til 8 personer på 

ventelisten. Hvis man ikke ønsker at være donor, skal man udtrykkeligt gøre opnærksom 

på dette mens man er i live. Potentielle donorer under 18 år, og mennesker med 

begrænset kompetence, skal have tilsagn fra den person, der er juridisk ansvarlig for dem. 

Der findes et nationalregister for personer, der ikke giver tilladelse til post mortal donation 

af væv og organer. I øjeblikket er ca. 1000 personer registreret. Det er muligt at lade sig 

registrere ved at udfylde det korte spørgeskema på registerets hjemmeside 

(http://www.nrod.cz/), og det er nødvendigt at bekræfte underskriften. Den anden mulighed 

er at udtrykke din beslutning direkte til  en læge et hospital. Her kræves et vidne, så 

underskrifter behøver ikke længere at blive verificeret. 

Afvisning af organdonation kan være delvis, dvs. forbud mod udtagning af organer gælder  

kun noget væv eller nogle organer  Uenigheder kan til enhver tid føre til aflysning af 
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donationen. 

I situationer, hvor donation af væv og organer efter døden overvejes, kontrolleres 

nationalregistrets liste altid. Hvis en person ikke er indskrevet i registret, bliver familien 

altid informeret om donationen, og de er måske ikke enige. Koordinationscentret 

orienteres da i disse tilfælde. 

Når donation efter døden overvejes, skal patienten opfylde kriterierne for hjernedød, en 

klinisk undersøgelse foretages af to læger, som selvstændigt undersøger patienten to 

gange på mindst fire timer. Det er også obligatorisk at udføre en hjerneblodstrømstest (CT 

angiografi), som evalueres af uafhængigt af to læger. Derefter følger lægerne på  

Koordinationscenterets anvisninger i forhold til patienten. 
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