
Første opkald til Akuttelefonen 1813 

 

31. december 2016, kl. 17.35 
 
Varighed: Fire minutter og 20 sekunder 

Ivar Petersen (Hans Petersens far): IP 

Sundhedsfaglig visitator ved Akuttelefonen 1813: 1813 
 

1813: 1813, det er sygeplejersken xxx. 

IP: Ja, hej. Du taler med Ivar Petersen. Jeg har en 17-årig dreng, som vågnede i morges med… med 39 i 
feber 

1813: Ja. 

IP: Og han er så… Nu har han 39,4. Han klager over, at han havde en smerte et meget specifikt sted i 
ryggen, og nu har han ondt i mange af leddene og ondt i nakken, siger han. 

1813: Ja. Er han stiv i nakken? Altså kan han.. 

IP: Ja, han føler sig ret stiv i nakken. 

1813: Ja føler… En ting er, at han føler sig stiv i nakken. Jeg vil gerne have, at du beder ham om lige at 
sætte sig op 

IP: Ja. 

1813: og bøje sin… hagen ned mod brystkassen. 

IP: Okay. Prøv at bøje hagen ned mod brystkassen. Bøj hagen ned mod brystkassen. Ja, det kan han 
godt. 

1813: Det kan han godt. Jamen en ting er, at man føler sig nakkestiv 

IP: Ja. 

1813: og man har ondt i leddet og sådan, men… men… men han… hvis man er nakke-stiv, så kan man 
ikke. Man vil gerne, men man kan ikke. 

IP: Okay ja. Det er fint. 

1813: (..) Så han er ikke nakkestiv. Han har heller ikke nogen udslæt nogen steder, vel 

IP: Har du nogen udslæt nogen steder? (.) Han har det på hænderne, men det… Det har du haft før, 
ikke? 

1813: Men det… der er sådan noget kendt noget? Ja. 

IP: Ja. 

1813: Okay. Så han… Det… Han har feber, og han har ondt i muskler og led. 

IP: Ja. 

1813: Er han lidt forkølet? Eller lidt begyndende på det? 

IP: Er du lidt forkølet? (.) Han har været forkølet i nogen dage, ja. 



1813: Ja. 

IP: Og har ondt i halsen i en lille uges tid. 

1813: Og har haft ondt i halsen en uges tid? 

IP: Ja. 

1813: Ja. Men han har ikke hævede mandler som sådan? Han er bare øm/rød? 

IP: Er du… Har du hævede mandler? I venstre side, ja. Ikke så meget på højre side, siger han. 
 
1813: Nej, okay. Men er det så decideret mandlen, der er hævet, eller er det, hvad hedder det? Lymfe… 

IP: Jamen, det kan godt være, at det er lymfe. 

1813: Ved… ved den anden side af halsen. Ja. 

IP: Ja, de kan nu også se hævede ud, når man kigger ned, synes jeg. 

1813: Han er…  Så han har let hævede mandler. 

IP: Ja. 

1813: Eller mandel. Ve… Ve… Sagde du venstre side? 

IP: Ja. 

1813: Men han har ikke synkebesvær som sådan? Den 

IP: Nej. 

1813: er bare øm. Ja. 

IP: Ja. 

1813: Altså fordi umiddelbart så… så lyder det altså som om han, at han måske nok er ved at rende ind i 
en gang influenza. 

IP: Ja. Okay. 

1813: Altså hvis han er øm i nakke og øm i… Hovedpine, har han det? 

IP: Hovedpine. Ja. 

1813: Ja. Altså det lyder umiddelbart som influenza. 

IP: Okay. 

1813: Altså med… med hovedpine og ondt i muskler og led og sådan noget 

IP: Ja. 

1813: Og også lidt forkølelsessymptomer. Og de kan så godt blive værre her, hvor feberen er kommet. 

IP: Ja. 

1813: I løbet af den næste par dage, hvor der kommer lidt mere slim til og lidt mere [ord utydeligt] og 
det hele. 



IP: Ja. Ja. 
 
1813: Og så kan han jo godt regne med at have feber sådan et eller andet sted mellem tre og fem dage. 

IP: Okay. Ja. 

1813: Men det er klart. Hvis der kommer en bedring, og det så bliver forværret igen 

IP: Ja. 

1813: så… Henover weekenden, så skal han lige have fat i sin egen læge mandag. 

IP: Ja. 

1813: Og det er klart, der bliver kraftig forværring her i løbet af weekenden, men man kan jo altså 
sagtens ligge på de der 39-40 

IP: Ja. 

1813: på… på en influenza. 

IP: Okay. 
1813: Det… Det er … Der er ikke så meget andet at gøre end at prøve at komme igennem det, ikke? Og 

IP: Jo. 

1813: det er jo kommet hurtigt, feberen, her i løbet af dagen, ikke? 

IP: Ja. 

1813: Så en uges tid altså med… med… med… en lille uge med feber. 

IP: Ja. 

1813: Hovedpine, og lidt hoste kan der også godt komme lidt, ikke også? 

IP: Ja. 

1813: Snue, som han allerede har, og ondt i halsen 

IP: Ja. 

1813: Så… Det der er, det er simpelthen, tag lidt (.) altså panodil for eksempel for… 

IP: Ja. Det har vi også ja. Ja. 

1813: for smerten. Yes. (.) Og han er jo en… en stor dreng 
 
IP: Jo, det er han. 

1813: var jeg lige ved at sige, så det er voksendosis. 

IP: Ja. Det er helt sikkert det, han er startet med. 

1813: Ja. Okay. Det er jo det der… Jeg har også nogle rigtig lange nogle gående… Altså så to panodiler 
hver sjette time. 

IP: Okay. 

1813: Og så… og så rigeligt med væske 

IP: Ja. Det er i orden. 



1813: Det… Det er simpelthen fordi, kroppen skal jo have brug for ekstra væske, så han ikke bliver 
dehydreret og får ekstra hovedpine af det. 

IP: Jeps. Ja. 

1813: Ikke? 

IP: Det er godt, du. Det siger vi. Tak skal du have, du. 

1813: Ja, og god og kærlig omsorg. 

IP: Ja, tak skal du have, du. 

1813: Og godt nytår til ham. Det er jo en sur måde. 

IP: Tak og i lige måde. Ha’ det godt, du. Hej. 

1813: Jo tak. Hej. 


