
 

   Side 2  

Kl.:07.47 

Varighed: 2 minutter og 14 sekunder  

L: 1813 lægen, det er XXX. Godmorgen. 

IR: Ja godmorgen, mit navn det er Dion Jensen. Jeg ringer på vegne af min søn, Chri-

stopher Licht Jensen. 

L: Mhm. 

IR: Vi var ude på Hvidovre Hospital i går. Jeg ved ikke, om du kan se det på hans, (.) 

hans journaler der. 

L: Jeg kan desværre ikke se så meget andet end, at han måske er blevet sendt derud 

herfra, men det er også det. 

IR: Ja. Jamen det er han. Nå okay, så var det måske i virkeligheden, dem jeg skulle 

have fat i, fordi han (.) har fået det rigtig dårligt igen. 

L: Ja. 

IR: De sagde, at det var… at det var noget virus, og han endte jo i drop og alt muligt 

andet i går aftes. Jeg ved ikke… Skulle jeg ringe til dem i stedet for? 

L: Nej, du skal ringe til egen læge om 10 minutter. 

IR: Ja. Okay. 

L: Men… Men, men, men hvad… Altså jeg tænker… Han har fået det dårligt igen? 

IR: Jamen nu har han fået det dårligt igen, men nu er det så maven, og det kan sagtens 

være at, (.) at det er (.) måske fordi at… at han har ikke haft så meget mad i maven, og 

han fik nogle meget stærke… stærke smertestillende i går. 

L: Mmh. Hvad fik han i går af smertestillende? 

IR: Det kan jeg ikke huske. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde det. 

[Stilhed i 5 sekunder] 

IR: Jamen det må være… Trad… Tradolan// 

L: Tradolan. 

IR: Ja. Og så nogle… Og så (.) Pamol og (.) Ibumetin. Men… Jamen ved du hvad, jeg 

prøver at ringe til egen læge engang. 

L: Ja altså, man kan sige influenza, som han jo nok har med det her billede, kan jeg 

næsten fornemme, der kan man godt få ondt i maven. 



 

   Side 3  

IR: Mmh. Ja. 

L: Men… Han fik vel taget blodprøver og så videre og så videre? 

IR: Ja han fik taget blodprøver ja, hvor de… Der var ikke nogen bakterier. Tallet var, 

var ok. 

L: Ja. så:: er der heller ikke nu, men det er selvfølgelig fint og få (.) nogle øjne på 

ham, hvis du er bekymret for ham. 

IR: Ja. Ja. 

L: Det er en virusinfektion, som buldrer derud af. 

IR: Ja. Jeg prøver lige at ringe til egen læge her klokken otte så. 

L: Det er i orden. God bedring med ham. 

IR: Ja tak for det. 

L: Hej. 

IR: Tak. Hej. 

 


