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Indledning: 
Det Webbaserede Kalendermodul er en del af modulet ’BVL’ i Solteq Sund. 

Modulet gør at fagpersoner i andre enheder i kommunen, kan arbejde med børn og data på børn, 

som er specifikt udvalgt i forhold til hvad andre enheder må kunne se af data fra Solteq Sund 

systemet. 

Modulet kan benyttes af alle fagpersoner i kommunen, som måtte være interesseret i dette. 

For hver bruger som benytter Det Webbaserede Kalendermodul, er der tale om en licens, på samme 

måde som en licens til brugere i Solteq Sund. 

 

Forudsætininger - inden systemet tages i brug 
 

For at kunne bruge denne funktion, skal der for kommunen være indgået en aftale med Solteq om 

modulet BVL, samt den tekniske opsætning skal være på plads. 

Det er en forudsætning, at brugerne er tilmeldt gruppen ’TMTDietitian’ i kommunens Active 

Directory (AD). 

Følgende skal ske før en bruger kan benytte Det Webbaserede Kalendermodul, efter ovenstående er 

på plads: 

1. Sundhedsplejen opretter brugerne i Solteq Sund – brugerne skal være aktive. 

 

2. Sundhedsplejen opretter brugeren i Solteq Sund. 

a. I denne vejledning er brugeren oprettet på Lokalområde: Vægtenheden og Distrikt: 

Vægtenheden. 

 

3. Sundhedsplejen opretter tilgængelighed på brugerne i Solteq Sund, på det relevante 

lokalområde og distrikt. 
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I Solteq Sund, skal nøgleordet ’bvlBookingType’ være konfigureret med oplysninger om hvilke 

aftaletyper som skal kunne ses og oprettes ved brug af Det Webbaserede Kalendermodul. 

Ved at se på aftaletyper i Sund, kan både navnet og ID findes: 
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Navnet på aktiviteten fra listen over aktiviteter, skal noteres i feltet ’Tekst’ i nøgleordet 

’bvlBookingType’. 

ID’et fra aktiviteten på aktivitetslisten, skal noteres i feltet ’Værdi’ i nøgleordet ’bvlBookingType’. 

Sorteringen er underordnet, men bør være forskellig og løbende. 

Der kan registreres lige så mange aktivitetstyper, som kommunen ønsker. 

 

 

 

I nøgleordet ’patientStatus’ skal der være oprettet en status, som børnene skal have som sekundær 

status. Denne status afgør om børnene kan ses på Det Webbaserede Kalendermodul eller ej. 
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I nøgleordet ’patientStatusOverweight’, skal værdien fra ’patientStatus’ indtastes. Der må ikke 

ændres på ’Tekst’ eller på ’Sortering’. 

 

 

 

Når løsningen er opsat af Solteq, vil brugerne kunne tilgå denne løsning via en adresse i en web-

browser. 

Du vil herefter komme ind til en loginside – login med dit Windows brugernavn og adgangskode: 
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Når du er logget ind, vil du få vist startsiden. 

Dagens aktiviteter 
Startsiden er fanen ’Dagens aktiviteter’, som viser hvilke aktiviteter du har for i dag. 

Der vises oplysninger om barnets navn, start og sluttidspunkt for aftalen, samt hvilken type og status 

aftalen her. 

Ved at klikke på en aftale, vil barnets stamkort åbnes. 

Der kan nederst i højre hjørne, vælges om sproget på siden skal være dansk eller engelsk. 

Øverst til højre, er der mulighed for at logge ud af systemet. 

 

Fanen ’Barnets data’ giver dig mulighed for at fremsøge et barn. 
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Der kan søges på oplysninger om fødselsdato/CPR, samt for- og efternavn. 

Der vil blive vist de første 20 resultater, som svarer til din søgning. 

 

Ved at klikke på barnet, åbnes barnets stamkort. 
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Barnets stamkort 
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Øverst på denne visning, er der igen mulighed for at søge direkte efter et barn.  

Der fremgår informationer om barnet, ligeledes oplysninger på de(n) relation(er), som har 

forældremyndighed. 

Det er muligt at oprette en aktivitet på barnet. Det er muligt at redigere og slette egne aktiviteter. 

Aktiviteter som andre fagpersoner er ansvarlige for, kan ses, men ikke redigeres. 

Det er muligt at se og foretage vækstregistreringer. Der vil blive vist dato for målingen, vægt, højde 

og BMI. BMI bliver automatisk udregnet af systemet. Det er muligt i 24 timer efter målingen er 

registreret, at slette og/eller redigere i denne måling. Der kan kun redigeres og slettes egne 

målinger.  

Når der skal oprettes en aktivitet klikkes der på knappen ’Opret’ ud for ’Aktivitet’. 

 

Det er ikke muligt at skifte ansvarlig for aktiviteten – aktiviteten vil altid være oprettet hos dig. 

Der kan vælges aktivitetestype ud fra de definerede typer i Solteq Sund nøgleordet 

’bvlBookingType’. 

Det er muligt at vælge status på aktiviteten. Det er muligt at vælge de samme værdier her, som der 

er oprettet i Solteq Sund. 

Dato, tid og varighed kan tilrettes, hvorefter der kan klikkes ’Find første tid’. Denne knap benytter 

din tilgængelighed, som er oprettet i Solteq Sund og vil vise foreslået tid. Ved at klikke på den 

foreslået tid, vil du få 5 andre muligheder, som passer med de værdier du har indtastet. 

Der kan tilføjes en beskrivelse.  
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Der tilføjes en beskrivelse til aktiviteten, vil vil vise sig i feltet ’Notat’ på barnest stamkort. 

Nederst på barnets stamkort, er det muligt at oprette, redigere og slette kontinuationsnotater. 

Dette kan brugeren gøre i 24 timer efter oprettelsen af notatet, helt som i Solteq Sund. 

Et slettet kontinuationsnotat vil altid kunne ses i Sund-klienten, som ’Fejlmarkeret’. Det vil dog ikke 

kunne ses på Det Webbaserede Kalendermodul, når det først er slettet. 

Et kontinuationsnotat oprettes på samme måde som en aktivitet, ved at klikke på knappen ’Opret’ 

ud for ’Kontinuation’. 

 

 

 

Aktivitetskalender 
Fane 3 er ’Aktivitetskalender’. 

Her vises der aktiviteter for alle brugere som er tilknyttet samme lokalområde som dig i Solteq Sund. 
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Det er muligt at sortere visningen på aktivitetstyper ved at benytte rullevinduet i venstre side. 

Det er også muligt at sortere visningen på at være ’Måned, Uge, Dag’ ved at benytte knapperne ude i 

højre side. Der kan skiftes dag/uge/måned, med at benytte knapperne i venstre side. Ligeledes er 

det muligt at klikke på knappen ’I dag’, hvis man er skiftet til en side som ikke viser dags dato. 

 



 

Side 11 af 13 
 

Ved at klikke på en aktivitet, vises der oplysninger om aktiviteten, herunder hvilken fagperson, som 

er ansvarlig for denne aktivitet: 
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Fra fanen ’Aktivitetskalender’ er det også muligt at oprette en aktivitet. Det sker ved at klikke på 

knappen ’Opret en aktivitet’. 

Herefter vil et vindue åbnes hvor der først skal søges efter et barn, som skal have aktiviteten. 

Der kan kun oprettes aftaler på den bruger, som er logget ind i systemet. 
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Yderligere informationer 
Alle aktiviteter som oprettes via Det Webbaserede Kalendermodul vil kunne ses i Solteq Sund, når 

barnet åbnes. 

Ligeledes vil alle kontinuationsnotater oprettet via Det Webbaserede Kalendermodul, kunne ses i 

Solteq Sund i barnets kontinuation, hvor notatet har typen ’Diætistnotat’. 

Der foretages lovpligtig logning på serveren, som der også gøres ved brug af Solteq Sund, i forhold til 

brugeraktivitet. 


