
Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital  06.09.2022 
 

Påsætning af aktionsdiagnose til ambulante kontakter 
 

Der skal sættes en aktionsdiagnose på alle ambulante kontakter. Aktionsdiagnosen sættes på den første 

ambulante kontakt, og vil herefter blive nedarvet til de efterfølgende ambulante kontakter. 

Aktionsdiagnosen kan ikke sættes på bookingen, da kontakten først oprettes, når bookingen afvikles i 

BookPlan – start/slut. 

 

Følgende aktionsdiagnoser skal bruges til ergoterapi og fysioterapi: 

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 

 

FASE FORKLARING TAST 

Påsætning af aktionsdiagnose 
Ved afvikling af 1. bookede kontakt – nye forløb 

Afvikling af 1. 
bookede kontakt 

• Bookingen afvikles som beskrevet i 
vejledningen Arbejdsgangsbeskrivelse til 
ambulante patienter - Bookingmodul.pdf 
(rn.dk) 
 

 

Åbn kontakter 
 

Når bookingen er afviklet, og der er 
dokumenteret i dot’en i Plan og Resultater ➔ 
gå i Person og forløb ➔ Kontakter 
 

 

Påsæt 
aktionsdiagnose 

• Højreklik på den afviklede 
booking/ambulante kontakt, og vælg 
”Rediger” 

• Under ”Vælg diagnose” skrives relevant kode: 
- DZ509 
- DZ501 
- DZ507A 

• Klik på tilføj  og derefter ”Ok” 
 
 
 

 
 

 
 
 

https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/AalborgUH/KlinikHovedOrto/FysioOgErgoterapi/Documents/Arbejdsgangsbeskrivelse%20til%20ambulante%20patienter%20-%20Bookingmodul.pdf
https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/AalborgUH/KlinikHovedOrto/FysioOgErgoterapi/Documents/Arbejdsgangsbeskrivelse%20til%20ambulante%20patienter%20-%20Bookingmodul.pdf
https://personalenet.rn.dk/AndreIntranet/AalborgUH/KlinikHovedOrto/FysioOgErgoterapi/Documents/Arbejdsgangsbeskrivelse%20til%20ambulante%20patienter%20-%20Bookingmodul.pdf
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• Aktionsdiagnosen vil nu være tilføjet i billedet 
under Kontakter  

• Og vil nedarves (sættes automatisk på) på 
kommende kontakter.  

 
 

 

2. Oprydning i ambulante kontakter – påsætning af aktionsdiagnose: 

FASE FORKLARING TAST 

Oprydning terapeuter - igangværende forløb 

Ved afvikling af 
kommende 
booking / kontakt 

• Den relevante aktionsdiagnose sættes på den 
kontakt, der er dannet på dagen (den nye 
ambulante kontakt), jf. ovenstående 
vejledning. 

  
 

Øvrige afviklede 
kontakter 
 

• For at hjælpe sekretærerne skal terapeuterne 
desuden, hvis der er tid til det, sætte 
aktionsdiagnosen på de øvrige afviklede 
kontakter. 

• Ved påsætning af aktionsdiagnosen for de 
efterfølgende kontakter, er arbejdsgangen 
den samme bortset fra, at der under ”Vælg 
diagnose” klikkes på pilen i højre side      , så 
feltet ”Patientens eksisterende diagnoser” 
kommer frem. 

• Aktionsdiagnosen vælges/tilføjes, og der 
trykkes ”Ok”. 
 

 

Oprydning sekretærer – via fejllister 

Vælg fejlliste • I organisatorisk kontekst vælges Fejllister ➔ 
Indberetningsfejl 

• Vælg korrekt organisatoriskniveau  

• Så fejlene med Kode 514 kommer frem 

 

 
 

Påsæt 
aktionsdiagnose 

• Højreklik på den kontakt, der skal rettes og 
vælg ”Gå til kontakter” 

• Og påsæt relevant aktionsdiagnose på de 
ambulante kontakter, hvor den mangler, jf. 
ovenstående vejledninger. 

 
 

Ret øvrige fejl • Hvis der er øvrige fejl ift. kontakterne 
(fejlkode 1122 og 1123 + fejl i forløbsansvar) 
rettes disse samtidig, jf. aftaler. 
 

 

Marker som 
rettet 

• Gå i organisatorisk kontekst (F9) 

• Den rettede kontakt vil lægge sig øverst 

• Højreklik på kontakten og klik på ”Marker 
som rettet” 

• Kontakten forsvinder derefter fra fejllisten. 
 

 

Ansvarlig: Michael Kvols, led. terapeut 


