Vejledning i brug af
app'en 'Kontakt læge’

Københavns kommune
Maj 2020

Københavns Kommune

Indhold
• Baggrund
• Faglige overvejelser før ibrugtagning af
‘Kontakt læge’
• Sådan logger du på 'Kontakt læge’ app’en på
din device.
• Sådan anvender du 'Kontakt læge’ app’en på
din device:
–
–

På vegne af borgeren
Uden borgerens CPR-nummer
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Baggrund
I forbindelse med beredskabet ift. Covid-19 er
behovet for en videoløsning til kontakt mellem
borgeren og de praktiserende læger blevet højaktuel.

”Kontakt læge” er en løsning til understøttelse af, at
udvalgte kommunale medarbejdere på vegne af en
borger teknisk kan facilitere en videokonsultation
imellem borger og borgers egen læge.
‘Kontakt læge’ er tiltænkt situationer, hvor borger
ikke selv har mulighed for at konsultere egen læge
fysisk, fx pga. smitterisiko, og ikke selv kan oprette en
videokonsultation vha. app’en ’Min læge’. Det kan
være, fordi borger ikke har NemID eller ikke kan
anvende NemID.
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Faglige overvejelser før ibrugtagning af
‘Kontakt læge’
I hvilke situationer kan ‘kontakt læge’ app’en anvendes?
‘Kontakt læge’ app’en kan anvendes, når borger ikke selv har mulighed for at
konsultere egen læge via ‘Min læge’ app’en - fx fordi borger ikke har NemID eller
ikke kan anvende NemID.
App’en anvendes i situationer hvor:
• borger har behov for at blive tilset af egen læge, men ikke kan møde op i
konsultationen og
• borgers egen læge ikke kan foretage hjemmebesøg fx på grund af smitterisiko
Hvornår kan ‘Kontakt læge’ App benyttes?
Man kan bruge videokonsultation efter aftale med egen læge, efter anvisning på
lægens hjemmeside eller ud fra information på borgers side i ‘Kontakt læge’
app’en.
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Faglige overvejelser før ibrugtagning af
‘Kontakt læge’
Datasikkerhed ved udlån af kommunal device:
Hvis borger ikke ønsker, at medarbejderen er tilstede under konsultationen,
skal medarbejder sørge for, at borger ikke kan tilgå personfølsomme data på
tabletten og derefter forlade rummet.
Hver enkelt kommune skal udarbejde en vejledning til, hvordan medarbejder
sørger for, at borger ikke kan tilgå personfølsomme data på den specifikke
device. Vejledninger til inspiration ligger i startpakken.
Ordinationer, der foretages på baggrund af en konsultation, hvor
medarbejder ikke deltager, skal, ved behov, sendes som
korrespondancebrev, som lægen vanligt ville gøre efter en fysisk konsultation
med borger.
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Faglige overvejelser før ibrugtagning af
‘Kontakt læge’
Hvem kan anvende ‘Kontakt læge’ app’en?
Da der er stor forskel på kommunernes organisatoriske opbygning, er
det op til den enkelte kommune at finde ud af, hvilke medarbejdere
eller medarbejdergrupper, der skal have tildelt rettigheder til brug af
‘Kontakt Læge’ app’en.
Særlige krav til faglig profil?
Der er ikke særlige krav til medarbejdernes faglige profil, men man
skal være opmærksom på, at forskellige medarbejdergrupper vil have
forskellige lovmæssige dokumentationskrav.
Faglig dokumentation:
Dokumentation af videokonsultationen foretages i kommunens EOJsystem.
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Faglige overvejelser før ibrugtagning af
‘Kontakt læge’
To måder at bruge app’en på:
Login med CPR-nr:
Når man faciliterer en videokonsultation mellem borger og egen læge,
skal man indtaste borgers CPR-nr. Dette gælder både for facilitering
af almindelig videokonsultation og assisteret videokonsultation.
Login uden CPR-nr:
Denne funktionalitet kan bruges, fx hvis borger ikke har et CPR-nr.
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Sådan bruger du ‘Kontakt Læge’ app’en på vegne af
borger - 1/5
Første gang du logger på ‘Kontakt læge’
bliver du bedt om at indtaste din rolle og
arbejdssted. Disse oplysninger ses på
lægens billede i det virtuelle venteværelse.

Tryk på ‘Gem oplysninger’

Indtast borgers CPR-nummer. Sikr dig borgers
samtykke, sæt flueben i ‘Tro- og love-erklæringen’
og vælg ‘Log ind på borgers vegne’
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Sådan bruger du ‘Kontakt Læge’ app’en på vegne af
borger - 2/5
Start videokonsultation

Når du har startet videokonsultationen, bliver du bedt om
at tjekke om mikrofon, højtaler og kamera virker. Når du
har sikret dig dét i hvert enkelt trin, trykker du ‘Næste’. Du
vil også få tips til en god videokonsultation.
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Sådan bruger du ‘Kontakt Læge’ app’en
på vegne af borger - 3/5

Skriv, hvad konsultationen drejer sig om. Det skal
være sigende for, hvad der er borgerens behov og
problemer. Skriv også gerne her, hvad der er
medarbejderens rolle i samtalen. Denne
beskrivelse får lægen i det virtuelle venteværelse.

Du er nu sat i kø hos lægen, og nummer i køen
fremgår tydeligt.
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Sådan bruger du ‘Kontakt Læge’ app’en på vegne af
borger - 4/5

Din skærm

Når det er jeres tur, accepterer lægen og starter
videokonsultationen.
Et billede af lægen vil komme frem på skærmen og
man vil kunne se et lille billede af borger og
medarbejder
Når konsultationen er slut, trykkes på

Når videokonsultationen er afsluttet, skal du
trykke på 'log borger ud'.
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Sådan bruger du ‘Kontakt Læge’ app’en på vegne af
borger - 5/5
Sådan kan lægens virtuelle
venteværelse se ud.
Lægen kan se:
• borgere i kø fra ‘Min læge’ app’en
• medarbejdere, der kalder op på
vegne af en borger
• medarbejdere, der kalder op uden
tilknyttet borger.

Man kan se medarbejders rolle og
arbejdssted.
Nederst i billedet kan lægen se, hvad
medarbejderen har skrevet om
konsultationen.

12

Københavns Kommune

Sådan bruger du ‘Kontakt Læge’ app’en - uden
borgerens cpr – nummer 1/4
Man kan med ‘Kontakt læge’ åbne en
videokonsultation med lægen uden borgers CPRnummer.
Denne funktion kan f.eks. anvendes, hvis borger ikke
har et CPR- nr.
Videokonsultation uden borgers CPR-nummer
kan kun foretages, hvis der er en forudgående aftale
med lægen.

Vælg ‘videokonsultation uden
Borgerens cpr – nummer’
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Sidehoved
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Sådan bruger du ‘Kontakt Læge’ app’en - uden
borgerens cpr – 2/4
1

Skriv ydernummeret på den
Læge, du har aftalt videokonsultation med

2

Tilføj læge

3

Start konsultationen
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Beskriv, hvad konsultationen vedrører
og tryk start
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Sidehoved
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Sådan bruger du ‘Kontakt Læge’ app’en - uden
borgerens cpr – 3/4

5

Du er nu i video-kø

Hvis lægen ikke har mulighed for at
udføre konsultationen, kan videokonsultationen afvises
af lægen og beskeden ‘Afvist videokonsultation’ sendes
retur til medarbejderen.
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Sådan bruger du ‘Kontakt Læge’ app’en - uden
borgerens cpr – nummer 4/4

Din skærm

Når det er din tur, accepterer lægen og starter
videokonsultationen.
Et billede af lægen vil komme frem på skærmen
og et lille billede af medarbejder.
Når konsultationen er slut, trykkes på

Sådan kan lægens virtuelle venteværelse se ud.
Lægen kan se:
• borgere i kø fra ‘Min læge’ app’en
• medarbejdere, der kalder op på vegne af en borger
• medarbejdere, der kalder op uden tilknyttet borger.

