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Oprettelse af virtuelle kontakter  
 

Der kan oprettes virtuelle kontakter på to måder: 

1. Automatisk ved afvikling af bookinger i BookPlan. 

2. Manuelt ved alle øvrige kontakter, hvor der finder en video- eller telefonkonsultation sted: 

FASE FORKLARING TAST 

Opret virtuel aktivitet 

Vælg 
forløbsansvar 

Gå i Plan og resultater ➔ vælg det 
forløbsansvar den virtuelle kontakt skal 
oprettes under 
 

 

 
 

Opret aktivitet Vælg ”Opret aktivitet” (Ctrl+T) ➔ fremsøg 
aktiviteten: 
BVAA33A – Telefonkonsultation eller 
BVAA33D – Videokonsultation 

 

Udfyld resultat - Udfyld beskrivelse 
- Påsæt evt. tillægskoder eller tilføj 

flere aktiviteter til resultatet 
 
Udført: Udfyldes med starttidspunkt/dato for 
den virtuelle kontakt 
 

- Påsæt specialer som vanligt 
 

 
 
 

 

Opret kontakt Boksen (se nedenstående) dukker automatisk 
op, når aktiviteten BVAA33A oprettes/afvikles 
fra dotten (ved bookinger). 
 
Det er meget vigtigt, at I ikke bare lukker ned 
for denne boks, da resultat kommer til at ligge 
uden en kontakt, og derfor udløser en 
registreringsfejl. 
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Opret virtuel kontakt 
(opstartes automatisk) 

 
Sygdomsforløb Vælg det relevant åbne Sygdomsforløb 

 
 

Kontaktstart/-
slut 

Vælg dato og tidspunkt for, hvornår du har 
set patienten 

 
 

Prioritet Vælg ”Planlagt” 
 

 

Forløbsansvar Vigtigt!!! 
- Vælg det forløbsansvar, som forløbet 

hører til under, eks.: 
- Alb Ortopædkirurgisk Område… 
- Alb. Gynækologisk Område… 
- Alb. Neurologisk Område… 
- Etc. 
- Det kan være nødvendigt at gå ud i 

 
 for at fremsøge det korrekte 
forløbsansvar. 

- Ved forløbsansvar på andre hospitaler 
vælges ”Andet sygehus”, og herunder 
det relevante forløbsansvar. 

 
Vigtigt!!! 
Vi opretter kun Forløbsansvar i egen afdeling 
(Alb Fysioterapi/Ergoterapi Område…) ved: 

- Spec. GOP udarbejdet udenfor 
regionen / på privathospital 

- Ved behandling, hvor der ligger en 
aftale om dette. 
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Kontaktansvar Vælg egen afdeling 
 
 

 

Vælg diagnose Vælg Aktionsdiagnose: 

 
 DZ509 (Kontakt mhp genoptræning UNS):  
- Specialiseret genoptræning  

- Instruktion / vejledning ift. genoptræning  

- Udarbejdelse af genoptræningsplaner  
 
DZ501 (Kontakt mhp anden fysioterapi):  
- Fysioterapeutisk undersøgelse og behandling  

- Hjælpemiddelsager  
 
DZ507A (Kontakt mhp ergoterapi):  
- Ergoterapeutisk undersøgelse og behandling  

- Hjælpemiddelsager  
 
 
 
 

 

Udfyld felterne i ”Angiv henvisningsoplysninger” 

 
Hvis henvisningsoplysningerne er udfyldt på en tidligere amblant kontakt, komme denne boks ikke frem! 

 

Vælg 
Forløbsspor 
 
 
 
 
 
Henvisningsmå
de 

Forløbsspor angives til: 
- Henvist til kontrol 
- Henvist til andet 
Alt efter hvad der passer bedst til 
kontakten. 
Startmarkør udfyldes automatisk 
 

Her vælges: 
- Klinisk enhed 

 
 
Tryk OK  

 

 


