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Status for aktivitet i Sundhedshuset Helsingør og opkald til 1813 
 
Der har været en generel stigning i aktiviteten i sundhedshuset og anvendelsen af 
1813 i Fredensborg, Hørsholm og Helsingør kommuner siden åbningen af 
sundhedshuset. 
 
Aktivitet i sundhedshuset 
Sundhedshuset Helsingør blev etableret pr. 15. januar 2013, 
 
Af nedenstående opgørelse af aktiviteten i sundhedshuset ses en generel aktivitetsstig-
ning i sundhedshuset siden åbningen heraf. 
 
Opgørelse af aktiviteter i Sundhedshuset Helsingør uge 3 til 8  

Aktivitet \ uge  3 4 5 6 7 8 I alt  

Blodprøvetagning  73 137 219 285 281 299 1294 

EKG 11 9 29 19 20 30 118 

Akutklinikken  119 129 133 125 100 112* 718 

Radiologiske undersøgelser 72 117 130 180** *** *** 499 

Jordemoderkonsultationer 33 59 36 57 35 59 279 

Kardiologisk ambulatorium   10 58 24 38 130 

Endokrinologisk ambulatorium     36 17 25 78 

* Uge 8 er ekskl. lørdag og søndag 

** Uge 6 er eksl. Lørdag og søndag. 

*** Data foreligger endnu ikke 

 
Flytningen af de medicinske funktioner fra Helsingør Hospital 1. februar 2013 bety-
der, at de medicinske ambulatorier nu er fuldt etableret.  
 
På Nordsjællands Hospital – Hillerød oplyses borgere, der bor i lokalområdet ved Hel-
singør, om muligheden for at få taget blodprøver i sundhedshuset. 



Folderen ”Velkommen til Sundhedshuset” med angivelse af åbningstider mv. er sendt 
ud til alle de lokale praktiserende læger. 
 
Der er – som det også har været fremme i pressen - udfordringer i form af ventetid i 
køen ved skranken i spidsbelastningsperioden fra kl. 9-12.  
 
Nordsjællands Hospital har derfor igangsat anskaffelse en nummersøjle, så borgerne 
kan trække et nummer til hhv. blodprøver, røntgen, akutklinik. Systemet vil blive in-
stalleret snarest muligt.  
 
I perioden fra den 25. januar 2013 til den 28. februar 2013 er der i alt overflyttet 9 pa-
tienter fra sundhedshuset til Hillerød med ambulance. Alle kritisk men ikke svært 
ustabile patienter. Heraf har 3 patienter haft skader, der har krævet behand-
ling/operation. 6 patienter har været uden skader. Heraf en med mistanke om hjerne-
blødning, en med mistanke om blodprop i hjertet, en med punkteret lunge, en med 
hjerteflimmer, en med anafylaktisk shoch (nøddeallergiker) og en gravid i 26 uge med 
ildebefindende.   
 
Status for opkald til 1813 fra borgere i Fredensborg, Hørsholm og Helsingør 
kommuner 
Akuttelefonen 1813 modtager mellem 100 og 300 opkald per uge fra Helsingør, Fre-
densborg og Hørsholm kommuner. 
 
Nedenstående figur viser den procentvise andel af opkald til 1813 fra Helsingør, Fre-
densborg og Hørsholm kommuner i forhold til det samlede antal opkald i regionen.  
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Som det fremgår af figuren, er der en betydelig variation henover året med en lille 
stigning i antallet af opkald fra Helsingør, Fredensborg og Hørsholm kommuner lige 
op til - og efter åbningen af sundhedshuset. 
 
Det skal bemærkes, at opgørelsen er behæftet med en vis usikkerhed, idet den bygger 
på de 82 % af opkaldene, hvor borgeren har oplyst sit cpr-nummer.  
 

   Side 3 

 


