
 
 
 
 

 Vigtig information! Reducer smitte – brug sikre videokonsultationer 

marts 2020 

Kære praksis 

I denne kasse er der IT-udstyr til afvikling af video, udstyret er betalt af Det Nære Sundhedsvæsen i Region 

Sjælland. Vi sender det til jer, så jeres klinik hurtigt, kan komme i gang med sikre videokonsultationer.  

Region Sjælland har pga. COVID-19 virus prioriteret, at understøtte en hurtig implementering af sikre  

videokonsultationer, samt sikkert og godt IT-udstyr, og nem forsyning til jer i klinikken, så I hurtigst muligt 

kan bruge videokonsultationer med patienter samt samarbejdspartnere.  

PLO vil mandag den 23. marts 2020 udrulle en nyudviklet videokonsultationsløsning til samtlige praktise-

rende læger. I vil få fremsendt information af PLO omkring den nye videoløsning, og hvordan I samt pati-

enterne benytter den. Jeres opgave er først og fremmest at sikre, at I har tilsluttet det IT-udstyr, I her mod-

tager til pc’erne i klinikken. 

I må kun anvende det, af regionen fremsendte udstyr, til videoløsningerne:  

Min Læge eller Videoknudepunktet (VDX), hvis I allerede benytter VDX. 

Videokonsultationsløsningen Min Læge, anvendes som beskrevet nedenfor: 

For borgere:  

 Borgerne skal hente app’en ”Min Læge” og trykke på ”gå ind i det virtuelle venteværelse”. 

 Borgerne vil kunne angive en årsag for henvendelsen samt se hvilket nummer vedkommende har i køen. 

 

For klinikken:  

 Logger på Min Læge hjemmeside med sin medarbejdersignatur. 

 Fra klinikkens virtuelle venteværelse er der et overblik over, hvem der er i kø, deres navn, ærinde samt 

hvor længe de har ventet.  

 Klik på patientens navn, vælg ”START VIDEO” og der kommunikeres med lyd og billede. 

 

Sådan tilslutter I udstyret: 

Webcam Logitech C920:  

 Sæt usb-kablet i en usb-port PC’en, Windows installerer det automatisk. 

Headset Jabra Evolve 65 Stereo: 

 Trådløst: Sæt den medfølgende usb- dongle/sender i PC’en og tænd for headset. De forbinder sig der-

næst automatisk til hinanden.  Se video: kortlink.dk/259rx  

 Kabel: Er der problemer med den trådløst forbindelse, så kan headset tilsluttes PC via usb-kabel. Sæt 

kablet i headset samt i pc’en og det installeres automatisk. Se video: kortlink.dk/259rs 

 

Aftale om honorering af videokonsultation 

PLO har netop indgået en midlertidig aftale med RLTN om honorering af videokonsultationer i almen prak-

sis. Ifølge aftalen kan videokonsultation ydes til patienter i såvel dagstid som vagttid til henholdsvis 161,50 

kr. og 245 kr. (både A og B-vagt). Der afregnes på vanlig vis med ydelseskode 4436. Det er frivilligt, om I 

ønsker at tilbyde videokonsultationer i klinikken. 

 

For seneste viden, guides og hjælp til videokonsultation gå ind på  

www.kap-s.dk/videokonsultation/ 

http://kortlink.dk/259rx
http://kortlink.dk/259rs
http://www.kap-s.dk/videokonsultation/

