
12:30

Log ind

Foretag videokonsultationer med læge på vegne af borgeren 

Kontakt Lægen
Kommunens medarbejdere logger ind via en 
fælleskommunal login-løsning.

Log ind
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Videokonsultation med borgere uden NemID
Kom godt igang med

Min Læge app’en har fået en lillebror, der hedder Kontakt Læge. App’en kan bruges på tablets af kommunale 
sundhedspersoner på vegne af borgere, som ikke selv har mulighed for at tage initiativ til videokonsultation med egen læge. 
Videokonsultation er muligt på vegne af en borger, og uafhængigt af en borger (ifølge aftale med klinikken). 

12:30

Medarbejderensoplysninger  

Luk uden at gemme

Gem oplysninger

Angiv din rolle

Sygeplejerske
Fx. Sygeplejerske

Angiv dit arbejdssted

Fx. Plejecenter Sølund
Deborah Centret

Her indtaster du medarbejderoplysninger, som anvendes til at 
informere de læger der ringer op til hvem der ringer ind!

Hej Carsten Petersen Her kan den kommunale medarbejder angive rolle 
(f.eks. Sygeplejerske) og arbejdssted (f.eks. 
Plejecenter Sølund). 

Angive/redigere oplysninger
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12:30

Kontakt Lægen Carsten Petersen

Log ind på borgerens vegne

Tro- og love-erklæring: Jeg har den angivne borgerens
samtykke til, at jeg kontakter lægen på vedkommendes 
vegne.

Borgeren CPR-Nummer

Video konsultation uden borger CPR-nummer

Her vælger medarbejderen, om de vil kontakte 
klinikken på vegne af en borger (angiver 
vedkommendes CPR-nummer og bekræfter Tro- og 
love-erklæringen) eller kontakte klinikken 
uafhængigt af en borger uden at opgive CPR-
nummer (klik på video-ikonet nederst).

Kontakt med eller uden borger
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12:30

Kontakt Lægen Carsten Petersen

Log ind på borgerens vegne

Tro- og love-erklæring: Jeg har den angivne borgerens
samtykke til, at jeg kontakter lægen på vedkommendes 
vegne.

Borgeren CPR-Nummer

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Video konsultation uden borger CPR-nummer

Medarbejderen angiver borgerens CPR-nummer. 
Medarbejderen kan ikke gå videre (knappen er 
inaktiv/grå), uden at acceptere Tro- og love-
erklæringen (knappen bliver aktiv/grøn).

Kontakt med borger (CPR-nummer)
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Kontakt Lægen Carsten Petersen

Indtast borgerens CPR-nummer

Find læge

Fremsøg læge via ydernummer

0 0 4 3 2 1

Det er muligt at fremsøge og kontakte en klinik, 
uden angivelse af en specifik borger. Det skal være 
aftalt med klinikken, hvordan og hvornår dette er 
muligt. Og man skal kende ydernummeret på den 
relevante klinik.

Der skal indtastes et 6-cifret tal. Men hvis man 
f.eks. kun indtaster 4 cifre, foranstilles automatisk 
to 0’er. Man kan kun fremsøge og kontakte klinikker, 
som har accepteret denne kontaktform.

Kontakt uden borger
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Kontakt Lægen Carsten Petersen

Log borgeren ud

EGEN LÆGE

Familielægerne i Stavtrup
Læge

Åben

Start konsultation
Venteværelset er åbent til kl.16:30
Familie lægerne i Stavstrup

ALMEN PRAKTISERENDE LÆGER

Lukket

Start konsultation
Videokøen er lukket for idag. Vi åber igen imorgen kl.8:00
Kirsten Ilkjær

PSYKIATRI

Lukket

Start konsultation
Videokøen er lukket. Vi har åbner igen imorgen kl.8 - kl.12
Nørmark Privathospital

ALMEN PRAKTISERENDE LÆGER

Borger
Mette Svendsen
1507502-XXXX

Her kan medarbejderes se de klinikker, der er muligt 
at kontakte på vegne af borgeren. Endvidere vises 
de klinikker, som er fremsøgt direkte på 
ydernummer. Borgerens egen læge vises altid her, 
under borgerens profil info. 

Tilknyttede klinikker
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12:30

Videokonsultation

NæsteTilbage

En god videokonsultation

Sid uforstyrret og i rolige omgivelser.

Sid ikke i modlys, fx. fra vinduet. Det må heller ikke være for mørkt i lokalet under 
konsultationen, da dette forringer video kvaliteten.

Stil din tablet på et stabilt underlag under samtalen for at undgå at billedet ryster for meget 
under samtalen.

1.

2.

3.

Første gang medarbejderen stiller sig i kø hos en 
klinik, gennemføres test af lyd og kamera for at 
sikrer at videokonsultation kan afvikles bedst 
muligt.

At stille sig i kø
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12:30

Videokonsultation

NæsteTilbage

Virker din lyd?
Klik næste hvis du kan du høre musik. For at sikre den bedste video oplevelse skal 

medarbejderen teste opsætningen af kamera, 
mikrofon og lyd på givne tablet. Testen skal kun 
gennemgåes første gang man benytter 
videokonsultation.  

Test lyd og billede
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Videokonsultation

NæsteTilbage

Du er nu klar
Du kan nu påbegynde din videokonsultation med din læge. Tryk på “Start mødet” og afvent deltagelse fra din læge.

Start testen forfra

Hvad drejer det sig om?

Feber og tiltagende hovedpine igennem et forløb på flere uger. Der klages derudover 
også om smerter i højre side af kroppen. 

Skriv hvad konsultationen vedrører

Her begrunder medarbejderen kortfattet årsagen til  
videokonsultationen. Det kunne f.eks. være 
mistanke om, at borgeren er smittet med Corona. 

Denne besked vil fremgå for den givne borger i 
klinikkens kø, så lægen på forhånd kan vurdere, om 
der er behov for videokonsultation, eller evt. et 
andet tiltag.

Årsag til konsultation
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12:30

Kontakt Lægen Carsten Petersen

Log borgeren ud

EGEN LÆGE

Familielægerne i Stavtrup
Læge

Åben

Dit nummer i køen
Venteværelset er åbent til kl.16:30
Familie lægerne i Stavstrup

ALMEN PRAKTISERENDE LÆGER
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Lukket

Start konsultation
Videokøen er lukket for idag. Vi åber igen imorgen kl.8:00
Kirsten Ilkjær

PSYKIATRI

Lukket

Start konsultation
Videokøen er lukket. Vi har åbner igen imorgen kl.8 - kl.12
Nørmark Privathospital

ALMEN PRAKTISERENDE LÆGER

Borger
Mette Svendsen
1507502-XXXX

Medarbejderen (Carsten Petersen) har nu stillet sig i 
kø hos Familie lægerne i Stavtrup på vegne af 
borgeren (Mette Svendsen).

Dit nummer i køen kan ses i tælleren i højre side.

Din plads i køen
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12:30

For at afslutte konsultationen klik på Afslut således 
at videoopkaldet stoppes. 

Medarbejderen skal acceptere handlingen i 
efterfølgende dialog og sendes herefter tilbage til 
klinik overblikket. Her kan man enten kan logge 
borgeren ud, eller foretage endnu et video opkald.

Videokonsultationen
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Venteværelse
Åbent til Kl:15:30

Luk (bevar alle) Luk (afvis alle)HistorikBeskeder Patientliste

Carsten Petersen, Købenshavns Kommune - ringer på vegne af borger Opkald via Kontakt Læge

Navn

Kirsten Test Berggren

Besked

Hej, jeg føler mig sløj. Jeg har haft feber i nogle dage og hoster en hel del.

CPR

291182-9996
Status

Igangværende start video afslut afvis
Tlf.

+4512345678

Igangværende konsultationer  (1 person)

Patienter i venteværelse  (2 person)

Carsten Petersen (sygeplejerske, Deborah Centret) - kontaktede på vegne af borgeren Opkald via Kontakt Læge

Vivian Bøgh Andersen (Sosu-assistent, Frejagaard Plejecenter) - kontaktede uden angivelse af borgeren Opkald via Kontakt Læge

Navn

Kaja Test Hansen

Besked

Min astma er i de sidste par dage blevet meget slem. Jeg hoster hele tiden og har svært ved at få vejret.

CPR

210300-9996
Status

Afventer behandler afvisaccepter
Tlf.

+4512345678

Navn

--

Besked

--

CPR

--
Status

Afventer behandler afvisaccepter
Tlf.

--

Venteværelse til videokonsultationer JNTRML Mathias From Larsen

Afsluttede konsultationer  (1 person)

Johan Simon Jørgensen - kontaktede på vegne af borger Opkald via Kontakt Læge

Navn

Astrid Andersen

Besked

What do motivational thougzThey help This isn’t about positive thinking or…

CPR

021176-2220
Status

Afsluttet
Tlf.

+4512345678
Tidspunkt for konsultation

10:38  -  10:45

© 2020 Min Læge - All Rights Reserved. Praktiserende Lægers Organisation VilkårOm Min Læge Privatlivspolitik Support

Her ses venteværelses køen set fra klinikkens side. 
Personerne i køen er markeret forskelligt, så man 
tydeligt kan se hvem de er, og hvordan de er ringet 
ind. 

Medarbejdere der har kontaktet lægen på vegne af 
en borger, vises med en grå bar (med oplysninger 
om medarbejder). Medarbejdere der har kontaktet 
lægen uden borger, er markeret med en blå bar 
(uden borger oplysninger).

Klinikken kø

1
Kontakt Læge – i det virtuelle venteværelse

Brug for yderligere hjælp?
Hvis den kommunale sundhedsperson har brug for yderligere hjælp til Kontakt Læge app’en, skal kommunes lokale it-support kontaktes. 
Det er kommunens opgave at sikre, at Kontakt Læge app’en er rullet ud til kommunerne og yde support ved tekniske problemer. 
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