
Tredje opkald til Akuttelefonen 1813 

1. januar 2017, kl. 05.40 

Varighed af samtalen: Ni minutter og 37 sekunder 

Hans Michael Graham Petersen: HP 

Sundhedsfaglig visitator ved Akuttelefonen 1813: 1813 
 

HP: Hallo. 

1813: Ja, hej Hans Michael. Det er os, der talte sammen for lidt siden inden fra 1813. 

HP: Ja. 

1813: Jeg tror, at vi gerne vil have dig ind at blive kigget på, fordi vi ved ikke helt, hvad det er. Sådan 

som du har fortalt mig, der er det sådan nogle influenzasymptomer, du har haft, og så… over noget tid, 
og så har du fået de her mærker. Hvornår fik du mærkerne? 

HP: Det har jeg fået for cirka fem-seks timer siden. 
 
1813: Ja. 

HP: Men… Men altså jeg… jeg… jeg… jeg… jeg har taget smertestillende jo, siden jeg har fået influenza. 

1813: Ja. Men det er, fordi vi vil gerne have dig ind på en afdeling, så du skal ikke sidde på skadestuen 
(.) hvis… du ved, det kan være sådan lidt nogle blødemærker inde under huden, så jeg gør lige det, at jeg 
finder ud af, hvor du skal hen af, ikke? 

HP: Ja. 

1813: Så jeg putter dig på hold. Hvad… Har du… Nu er du jo kun 17 år. Er der nogen, der kan køre dig, 
eller hvordan? 

HP: Ja. Jeg tror godt, at en af mine forældre kan køre mig. 

1813: Ja, fordi du ved… vi vil helst ikke have, at du kommer til at sidde på afdelingen, fordi så tager det 
jo fem år og en madpakke. Det er nytårsaften, ikke. 

HP: Ja.  

1813: Så jeg prøver lige af, hvor vi skal have dig hen ad. Jeg putter dig lige på hold, ikke? 

HP: Okay. 

Pause i samtalen i syv minutter og 36 sekunder. 

1813: Så er jeg her igen. Det må du undskylde, det tog så lang tid. 

HP: Ja. 

1813: Hvis I kan køre op på det, der hedder 1521. Det er børne- og ungdomsafdelingen oppe på Hillerød. 

HP: Ja. Det kan vi godt. 

1813: Ikke? Du hører til børne- og ungdomsafdelingen, fordi du… du er under 18. Men de… de kigger så 
specielt på de her mærker, ikke også? Og finder ud af, hvad det handler om, ikke? 

HP: Ja. 



1813: Det var godt. Held og lykke med det. Det var godt, at du ringede, ikke? 

HP: Og det var 1521? 

1813: Ja. 

HP: Okay. Og 

1813: På Hillerød. 

HP: Hillerød, okay. 

1813: Ja, ikke. 

HP: Mange tak. 

1813: Det er godt. Hej. 

HP: Hej. 


