
Andet opkald til Akuttelefonen 1813 

 

1. januar 2017, kl. 5.14 

 
Varighed: To minutter og 32 sekunder 

Hans Michael Graham Petersen: HP 

Sundhedsfaglig visitator ved Akuttelefonen 1813: 1813  

 
 

1813: Akuttelefonen, hvordan kan jeg hjælpe dig? 

HP: Hej. Jeg har i dag sådan du ved fået konstateret at jeg har haft influenza, og jeg har været… Jeg 
har du ved kastet op, og haft meget høj feber og sådan noget. men nu her, så har jeg så ligget i 
sengen i lang tid, og nu så har jeg… Jeg har enorme smerter, og jeg har sådan nogle sorte mærker// 

1813: Hvor har du smerter henne? 

HP: Jeg har smerter over det hele i min krop, og især ved mine… ved mine ben. Og jeg har sorte 
mærker over det hele. Sådan nogle blå mærker på en måde. 

1813: Hvor har du fået dem fra? 

HP: Det er det jeg ikke ved. Det er bare kommet. 

1813: Sorte mærker på hele kroppen? 

HP: Ja. 

1813: Kan du tage et billede af det og sende herind? 

HP: Ja, hvordan gør jeg det? 

1813: Jamen du…Altså det… Du har influenza symptomer, og så har du de her sorte mærker. Har du 
feber nu? 

HP: Nej::. I øjeblikket har jeg 37,1. 

1813: Okay. Så det har du ikke. Så du ringer herind fordi… på grund af de sorte mærker, eller hvad? 

HP: Ja det gør jeg, fordi det har simpelthen 

1813: Okay. 

HP: holdt mig oppe i så lang tid, fordi det er så smertefuldt. Og jeg har prøvet at gå i bad, og jeg har 
prøvet at se 

1813: Hvorfor kan du ikke det, når du har… Fordi du har ondt? 

HP: Ja, jeg har meget ondt. 

1813: Okay. 

HP: Jeg kan ikke en gang… jeg kan nærmest ikke en gang støtte på mine egne ben. Jeg kan nærmest 
ikke stå op, fordi det gør så ondt. 



1813: Altså det du kan gøre, det er at du sender de her billeder. Du tager dem lige, og så sender du 
dem til 1999  

HP: Okay. Skal jeg 

1813: ikke? Og så skriver du Akut, og så skriver du det nummer jeg lige giver dig nu. 

HP: Okay. 

1813: Så du får. 1999, så hedder det Akut, og så hedder det 65… 

HP: Ja. To sekunder.  1999 og så skriver jeg Akut 

1813: 65 

HP: Ja. 

1813: 95861. 

 
HP: 6595 

1813: 861 

HP: 861. 

1813:  Ja. Og så ringer jeg til dig, når jeg har::… når jeg får det… når jeg får billedet ind, ikke? 

HP: Ja. 

1813: Det er godt. Godt… Så vi tales ved lige om lidt så, ikke? 

HP: Okay, men jeg sender [ord utydeligt] billedet. 

1813: Ja, det er godt. Hej. 

HP: Hej. 


