
Guide til at anvende portalen hos 

Lægekonsulenten.dk



Step 1 af 5: Bestil lægeskøn

Kunde bestiller lægeskøn via www.laegekonsulenten.dk og navngiver sag 

(fødselsdag + initialer)

http://www.laegekonsulenten.dk/


Step 2 af 5: Opret dig i portalen

Du opretter dig i portalen ved at trykke på invitationslink og udfylde 

profiloplysninger.

Bemærk at profiloprettelsen kun skal gøres én gang. Herefter kan brugeren 

logge ind ved brugernavn og adgangskode.
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Step 3 af 5: Find din sagsmappe
Du har nu fået adgang til portalen. 

Velkommen til Lægekonsulenten.dk 
Lægekonsulentens online henvisningsportal,  Admincontrol, sikrer at vi på 
tværs af systemer sikkert og nemt kan samarbejde og dele følsomme 
dokumenter og oplysninger. 

Professionel udfærdigelse af lægefaglige vurderinger 
Vores læger er specielt oplært i udfærdigelse af skriftlige vurderinger og 
superviseres løbende af en erfaren speciallæge. 

Høj sikkerhed 
Vi har fokus på høj sikkerhed. Vores systemer og arbejdsgange er 
kvalitetssikrede op mod EU’s persondataforordning, men samtidig enkle og 
effektive.

Sådan gør du
• Du finder din sagsmappe ved at trykke på fanen ”Kommuner”, dernæst 

din mappe for din by, og mappen for din sag (du har kun adgang til 
egne sager).

• Upload dine sagsakter samt Lægekonsulentens ”Bestillingsskabelon”. 
(Lægekonsulenten får herefter adgang til sagsakterne og går i gang 
med at behandle sagen).

• Så snart vi har færdigbehandlet din sag modtager du besked herom. Du 
kan herefter via link tilgå lægeskønnet, som du kan downloade og 
printe.

Kontakt
Hvis du har brug for hjælp, er du meget velkommen til at kontakte 
Lægekonsulentens support: TLF.: 3171 9900 - info@laegekonsulenten.dk
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Step 4 af 5: Upload sagsakter 
Du uploader nemt dine sagsakter og herunder Bestillingsskabelon. 

Lægekonsulenten får herefter adgang til sagsakterne. Herefter går 

lægeskonsulenterne i gang med bestillingen.



Step 5 af 5: Download lægeskøn
Tryk på linket for at tilgå lægeskønnet, som du herefter kan downloade og 

printe. 


