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Anmodning om hjælpemidler via Plejeforløbsplan 
 

Fase Forklaring Tast 

Log på Plejeforløbsplanen tilgås via NordEPJ 
 

Vælg patient Klik på/fremsøg den ønskede patient 

 

Åben Korrespondance For at få adgang til Plejeforløbsplanen 
åbnes Korrespondance ➔ Hjemmepleje  

 
  

Vælg at arbejde videre på en 
allerede påbegyndt pleje-
forløbsplan (PFP) 

Hvis der allerede findes en påbegyndt 
plejeforløbsplan, skal denne revideres med 
oplysninger vedr. hjælpemidler.  
En påbegyndt plejeforløbsplan findes under 
Hjemmepleje.  

 Højreklik på PFP og vælg ”Opret ny version af meddelelse” 
 

 
Marker tilføjelsen i PFP med: 

”NYT NYT, Dato” 
 

Vælg opret ny plejeforløbsplan 
(PFP) 
 

Hvis der ikke allerede er startet en PFP 
oprettes en ny. 
 
Udskrives patienten uden kontakt til 
hjemmeplejen, kan hjælpemidlerne 
anmodes om via:  

- korrespondancemeddelelse (se senere) 
- telefon 

 

Højreklik i feltet under ”Hjemmepleje”. 
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Udfyld feltet ”Hjælpemidler skal 
aftales” under Yderligere 
koordinering 

Af teksten skal fremgå følgende: 

• NYT NYT, Dato 

• At PFP drejer sig om anmodning om 
hjælpemidler ifm. fx GOP, APV, eller 
permanent, se beskrivelse under 
funktionsevne 

• Henvenderens navn og tlf. 
 
Ved få simple standard hjælpemidler ifm. 
GOP og APV udfyldes alene dette felt med 
angivelse af mål på de nødvendige 
hjælpemidler.  
Ved udvidet behov for hjælpemidler 
udfyldes også funktionsevne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Udfyld fanebladet ”funktionsevne” Skriv en kort begrundelse ud for den 
funktionsevnenedsættelse, som 
hjælpemidlet retter sig imod. 

• Anvendes i forbindelse med træning 
af …  se evt. også GOP 

• Skal kompensere for … (varigt) 

• Leveres af hensyn til 
plejepersonalet (APV) 

 
Noter mål / størrelse på hjælpemidlet eller 
pt.s højde og vægt. (se bilag 1) 
Ved anmodning om kørestol noteres 
kropsmål på patient (se bilag 2) 
 

 

Udfyld obligatoriske felter Hvis PFP ikke allerede har været sendt en 
gang, er det nødvendigt at udfylde alle 
felter med rød stjerne, for at PFP kan 
sendes. 
Forventet udskrivningsdato: Udfyldes 
med fiktiv dato ex 24.12.2022, hvis dato 
ikke er kendt. 
 
Obs der er flere faner 
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Afsender oplysninger Afsender skal være udfyldt.  
 
Hvis meddelelsen kun indeholder 
kommunikation fra en terapeut, udfyldes 
denne af terapeuten inden forsendelsen.  
 
Hvis meddelelsen også indeholde 
sygeplejefaglige oplysninger kan det være 
hensigtsmæssigt, at det er sygeplejerske, 
som står som afsender 
 

 
 

Send PFP Når PFP er færdig sættes dot i ”Færdig”, 
hvilket giver mulighed for at trykke ”Send”. 
 
 

 

Anmodning via korrespondancemeddelelse 

Fase Forklaring Tast 

Opret Korrespondancemeddelelse 
 

Korrespondancemeddelelse åbnes fra 
”Korrespondance” ➔ 
”Korrespondancebreve” 
 
Anvendes når patienten ikke skal have 
kontakt til hjemmeplejen og hvor 
kommunen ifølge kontaktliste (se bilag 3) 
modtager hjælpemiddelanmodninger via 
Korrespondance. Ellers kontaktes 
kommunen telefonisk. 
 

 
 
Højreklik og vælg ”Opret korrespondancebrev” 
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Bilag 1: Hjælpemiddel oplysning til kommune, vurderingsoversigt til e-breve 
Bilag 2: Dokumentation i forbindelse med måltagning og bestilling af kørestol 
Bilag 3: Kontaktliste – korrespondancemeddelelse og hjælpemiddelanmodning 
Bilag 4: Kommunale modtagere af elektroniske forsendelser.pdf (rn.dk) 
 

Udfyld relevante felter Obligatoriske felter/Faner: 

• Kategori: Hjælpemidler 

• Emne 

• Meddelelse 

• Angiv ønsket hjælpemiddel samt 
mål på dette 

• Hilsen: Angiv navn, titel og 
telefonnummer på afsender. 

 
Vælg modtager under ”Modtagere/Send” ➔ 
Egen kommune: vælg relevant (se bilag 4) 
 
 

 
Tryk ”Send” 
 

https://personalenet.rn.dk/HjaelpTil/IT/Digitalisering/Projekter/NordEPJ/Bruger/Materialesamling/Documents/Kommunale%20modtagere%20af%20elektroniske%20forsendelser.pdf

