
Brug Chrome som browser og åben siden https://
vv.mlapp.dk/ 

Tryk på Log ind, efterfølgende vil du have mulighed for 
at logge ind ved brug af medarbejdersignatur eller 
personligt NemID. 

Log ind
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Det virtuelle venteværelse i speciallægepraksis
Her kan du se, hvordan du tilføjer patienter og administrerer køen i det virtuelle 
venteværelse. Når du åbner det virtuelle venteværelse, vil tilføjede patienter have adgang 
til videokonsultation via Min Læge app'en. 

Guide til speciallægerne s.01

For at tilgå klinikkens virtuelle venteværelse skal du 
angive klinikkens ydernummer. Hvis du ikke har et 
ydernummer, kan SOR-id alternativt benyttes. Bemærk, 
at du skal kende og angive det eksakte SOR-id 

Accepter Tro og love-erklæring og klik på Ok for at 
fortsætte.

Ydernummer eller SOR-id
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Kom godt igang med

Support og teknisk opsætning
Supportspørgsmål vedr. videokonsultationer og det virtuelle venteværelse, kontakt klinikkens systemhus.  
Få den bedste oplevelse læs også vores teknisk guide til videokonsultation. Her finder du tips til test af 
internetforbindelse og brug af ekstra udstyr.



Guide til speciallægerne s.02

Hvis der er tilknyttet flere behandlere til klinikken, skal 
du angive hvem du er, inden du kan benytte det virtuelle 
venteværelse. 

Vælg dit eget navn fra listen og tryk derefter Vælg 
behandler. Du er nu klar til at bruge det virtuelle 
venteværelse.

Angiv behandler
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Under menupunket Patientliste har du mulighed for at, 
tilføje patienter via deres CPR-nr. Du kan kun tilføje 
patienter der er brugere af Min Læge appen. Børn kan 
benytte videokonsultation via egen profil igennem 
forældrenes MinLæge app. Herved er det barnets CPR-
nr. der tilføjes til det virtuelle venteværelset.

Når du har tilføjet en patient, vil der automatisk være 
mulighed for videokonsultation med din klinik igennem 
appen. 

Tilføj patient
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For at åbne et venteværelse, skal du klikke på knappen 
Åben venteværelse. 

Inden du åbner, skal du sikre dig at åbne/lukke 
beskederne til dine patienter er korrekte. I beskederne 
kan du skrive infomation omking åbne/lukke tider og at 
videokonsultation kræver forudgående aftale. Disse 
beskeder vises direkte på klinikkens kort i Min Læge 
appen.

Åben venteværelse
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Guide til speciallægerne s.03

I venteværelset, kan du se de patienter der står klar i kø. 
For hver patient kan man se status, aktuel ventetid samt 
beskrivelse af årsag til henvendelse. OBS! Børn i køen 
kan kun indentificeres via deres CPR-nr.

Der er mulighed for at tilføje en note på patienten til dine 
kollegaer. Patienten kan ikke se tilføjede noter. Hvis 
nødvendigt kan du afvise patienter i køen med en 
tilhørende forklaring.

Patienter i kø
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Det er mulighed at give adgang til videokonsultation for 
de af klinikkens medarbejdere der ikke har et 
Autorisations-id. Klik på medarbejderadgang under 
menupunktet Klinik, og vælg ønskede medarbejder.

Efterfølgende skal medarbejderen logge ind med sit 
personlige NemID. Ønsker man at fjerne en adgang, skal 
pågældende medarbejder blot deaktiveres, dette gøres 
via kryds ikonet til højre side.

Tilføj medarbejder
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For at starte en konsultation skal du klikke på knappen 
Accepter på patienten. Patienten ændrer derved status 
og flyttes til sektionen igangværende konsultationer. 
Derefter skal du klikke på Start video hvorved du 
tilslutter dig videoopkaldet, hvor patienten allerede 
sidder klar. Videokonsultationen åbnes i en separat fane 
i din browser.

Start konsultation
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Guide til speciallægerne s.04

For at afslutte konsultationen og stoppe videokaldet 
skal du klikke på Afslut eller lukke fanebladet i 
browservinduet og derefter acceptere den efterfølgende 
dialog.

Når videokaldet er afsluttet vil patienten skifte status i 
venteværelset til afsluttede konsultationer.

Afslut konsultation
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Du kan selv bestemme, hvornår du sletter oprettede 
patienter fra patientlisten, dog skal du senest slette 
dem, når patienten afslutter sit forløb hos dig. Find 
patienten ved at søge på patientens CPR-nr. i søgefeltet. 

Fjern adgang ved at klikke på krydset ud for patientens 
navn og bekræft. Når patientens tilknytning er fjernet, 
har patienten ikke længere adgang til at starte en 
videokonsultation. 

Fjern Patient

Du har to muligheder for at lukke venteværelset. Du kan 
enten klikke på Luk (afvis alle) hvorved du lukker 
venteværelset og afviser alle patienter der allerede er i 
køen. 

Eller du kan klikke på Luk (bevar kø), hvorved du lukker 
venteværelset for tilgang af nye patienter, men bevarer 
køen. 

Luk venteværelse
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