
 

Statusoversigt på aftaler - patientforsiden  
 

❖ Gul baggrund: Aftaler før dags dato  

❖ Grøn baggrund: Aftaler dags dato  

❖ Hvid baggrund: Aftaler i fremtiden  

❖ Grå aftaler: Aftaler markeret udeblevet eller afbud  

❖ Rød baggrund: Venteliste, aftaler under indkald der ikke er afsluttet  

 

Man kan dobbeltklikke med musen for at hoppe til aktuelle aftale i aftalebogen  

Shift+F1 = Felt orienteret hjælp (klik med musen i det flet du gerne vil vide mere om i DS og herefter 

shift+F1, så kommer der et nyt vindue frem med info omkring ønskede felt) 

 

Statusbetydning:  
R: Aftalen er reserveret via indkald som post med 

reserveret tid.  

E: Aftalen er reserveret via indkald som e-mail med 

reserveret tid.  

I: Der skal sendes en påmindelse via e-mail.  

A: Aftalen er oprettet manuelt i aftalebogen.  

S: Der skal udskrives en påmindelse på aftalen via 

post.  

+: At der skal udskrives en påmindelse på en aftale 

reserveret via Indkaldet.  

U: Der er udskrevet et kort/påmindelse på aftalen.  

N: Der er sendt en e-mail til patienten på aftalen.  

Z: Sms med reserveret tid 

V: Patienten er ankommet.  

X: Patienten er udeblevet fra aftalen. Aftalen vil også blive markeret som en grå linje.  

F: Patienten er færdigbehandlet.  

L: Aftalen er låst, d.v.s at den ikke kan flyttes eller slettes. Den vil være markeret med en rød ramme om 

aftalen.  

B: Aftalen er booket via en indkaldekørsel, der endnu ikke er afsluttet  

P: Der er sat telefonpåmindelse på aftalen.  

T: Patienten er blevet påmindet via telefon.  



 

7: Der er sat en lilla prik på aftalen.  

8: Der er sat en orange prik på aftalen.  

9: Der er sat en sort prik på aftalen.  

6: Der er sat en grøn prik på aftalen  

5: Der er sat en gul prik på aftalen 

4: Der er sat en hvis prik på aftalen 

 : Aftalen har været flyttet. (Alle tallene og bogstaverne kan sættes sammen i forskellige 

kombinationer) 

F: Patienten er færdig med sin behandling 

M: Manuelt oprettet 

@: Klinikken har meldt afbud til aftalen via Kalender app 

O: Der er fortaget indkald med reserveret tid via e-Boks 

Y: Påmindelse er i form af SMS 

K: Påmindelse er i form af e-Boks 

C: Der er blevet sendt en e-Boks påmindelse 

%: Patienten har anmodet om at få aftalen aflyst 

 

 

 


