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Arbejdsgangsbeskrivelse til ambulante patienter - BookPlan 
 

BOOKING 

FASE FORKLARING FASE 

Opret booking Fremsøg patienten og gå til Plan og Resultater 
 
Vigtigt: Vælg det forløbsansvar, der svarer til 
afdelingen/ambulatoriet, der har anmodet om 
tilsynet/hvis forløb passer til patientens 
problemstilling. Hvis Forløbsansvaret er blevet lukket, 
skal ambulatoriet/afdelingen kontaktes mhp. at åbne 
det igen. 
 
Vi opretter kun Forløbsansvar i egen afdeling på 
patienter, der er henvist fra anden region eller privat 
hospital.  
 

• Højreklik og vælg Opret booking  
 

 

Søg og vælg 
opgave 

• I søgefeltet tastes kort navn på opgaven/forløbet 
eller dele af navnet 

• De seneste 15 anvendte opgaver vises 

• Klik på …. hvis ikke du kan huske navnet på 
bookingopgaven. Hermed får du vist samtlige 
bookingopgaver. 
 

 

 

Tidsinterval  
Søgeperiode 

• Søgeprioritet kan evt. ændres 
  

 
Breve • Vælg brevskabelon som skal sendes til patienten 

og evt. ”Ret i brev” før udskrift 

• På de fleste bookingopgaver er der allerede på 
forhånd opsat et standardbrev, og her er det ikke 
nødvendigt at vælge brev 
 

 
 

Information • Yderligere information – i bemærknings-feltet kan 
du skrive en note, der senere skal vises på 
afviklingslisten 

 

 
 

Tilvalg • SMS 
 

 
Tilpasning af 
ressourcer 

• Tilpasning af ressourcekrav til opgaven fx 
varigheden af bookingopgaven 

   

Patient-
oplysninger 

• Viser patientens fulde adresse  

• Telefonnr. hvis pt. har tilvalgt at modtage SMS 
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Aftaletid • Tidspunkt hvor aftale med terapeut er booket 
 

 

Tabelvisning 

 

• Viser tider som tabelvisning for en enkelt dag på 
de kvalificerede terapeuter  

Kalender-
visning 

 

Viser tider som kalendervisning og anvendes til 
manuel booking. 
  

 

 
Vælg aftaletidspunkt ved at 
klikke med musen på det 
ønskede tidspunkt for 
opgaven. 
 

Vælg  

Kvalificerede 
ressourcer 

• Vælg tabel- eller kalendervisning 

• Klik på kolonne med ressourcenavn 

• Vælg Kvalificerede 

• Vælg Fravælg (alle ressourcer fravælges) 

• Når alle er fravalgt, kan der klikkes til højre udfor 
den enkelte ressource, som ønskes tilvalgt (de 
valgte ressourcer markeres med et øje) 

• I kolonnen til højre er alle ressourcer tilvalgt 
(markeret med et øje) 
 

 

Andre aftaler • Kan vise patientens Andre aftaler i hele NordEPJ i 
forbindelse med booking af ny aftale 

 
Annuller • Fortryd oprettelse af bookingopgave 

 
Book • Når der er valgt tidspunkt m.m. kan bookingen 

gennemføres 
 

 

Hurtigbooking • Find patientens aftale frem via afviklingslisten 

• Højreklik og vælg ”Hurtigbooking”. Book patienten 
på vanlig vis 

• Oplysninger fra den tidligere booking følger med 
(bookingopgave, mobilnr., bemærkninger osv.) 
 

 

Flyt aftale • Find patientens aftale frem via afviklingslisten 

• Højreklik på aftalen i afviklingslisten og vælg ”Flyt 
aftale”. 
 

 

AFVIKING AF AFTALER 

Find 
afviklingsliste 

• Klik på ”Booking ➔ Afviklingslister 
• Find relevant afviklingsliste 
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Afvikle patient • På afviklingslisten findes relevant pt. 

• VIGTIGT!!! Skift status ved opstart og afslutning af 
behandling/træning.  

• Indberetning af start og sluttidspunkt sker 
automatisk pba. Statusskiftene 
 

 

DOKUMENTATION 

Fra 
afviklingslisten 

• Højreklik på patienten 

• Vælg ”Gå til” ➔ ”Plan og Resultater” 
 

 
Fra Plan og 
Resultater 

• Dobbeltklik på dot i Plan og Resultater 

• Dokumentationsskabelonen til den bookede 
aktivitet vil herefter åbne op. 

• Udfyld skabelonen og tilføj evt. flere aktiviteter 

 
 

 
 

Michael Kvols, ledende terapeut 


