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1 EG's kundeportal 

Som bruger af EG's kundeportal har du modtaget en e-mail med dit brugernavn og din 

adgangskode. Adgangskoden er maskingenereret og kan ikke ændres. Du kan tilføje 

kundeportalen som favorit på din pc. 

 

1.1 Log ind 

Log på kundeportalen via dette link: http://eg.dk/om-eg/kontakt/kundeportal. 

 

1: Læs guiden, før du logger på 

kundeportalen. EG's kundeportal er 

udviklet til brug på Microsofts Internet 

Explorer (IE). Ved anvendelse af IE10 

eller nyere anbefaler vi at slå 

kompatibilitetsvisning til (klik på "denne 

guide" for at se, hvordan du gør). 

 

2: Log på kundeportalen. 

 

3: Hvis du har glemt din adgangskode, 

kan du bestille en ny her. 

 

 

Når du vælger Log på kundeportalen, bliver du bedt om 

at angive brugernavn og adgangskode.  

 

Vær opmærksom på, at du skal vælge et 

sikkerhedsniveau, før du logger på. 

 

Hvis du bruger en offentlig computer, logges du 

automatisk af, når du ikke har været aktiv i ti minutter. 

Hvis du bruger en privat computer, logges du af, når du 

ikke har været aktiv i fire timer. 

 

Når du har logget på, kommer du ind på forsiden af EG's kundeportal. Her ses oversigten over 

åbne opgaver, og du har mulighed for at oprette nye opgaver. 

 

http://eg.dk/om-eg/kontakt/kundeportal


2 Oversigt 

 
 

2.1 Filtrer 

Fra forsiden af EG's kundeportal kan du filtrere efter kontaktperson for at se dine egne opgaver. 

 

Klik på funktionen Filtrer på 

oversigtsbilledet. 

 

Vælg dit navn under kontaktpersoner i 

boksen Filtrer efter, og klik på knappen 

Filtrer. 

 

 

 

 

2.2 Gem filter 

Hvis du ønsker at gemme din filtrering af 

de åbne opgaver, skal du klikke på 

funktionen Gem filter. Her angiver du det 

navn, som dit private filter skal have. 

 

2.3 Opgavevisning med filter 

Opgaveoversigten er nu filtreret efter dit 

filter. 

 

 

 

 

 

Du kan altid vende tilbage til oversigten over alle åbne opgaver ved at klikke på funktionen Nulstil 

søgning/filter. 

 



2.4 Slette eller ændre navn på filter 

Du kan slette et gemt filter med funktionen Slet filter. Her kan du også redigere navnet på dit 

gemte filter. 

 

 
 

2.5 Åbn en opgave 

Du åbner en opgave ved at klikke på ikonet . 

 

Så længe EG ikke er begyndt at behandle opgaven, kan du redigere i de 

samme felter, som da opgaven blev oprettet. Når først EG er gået i gang 

med at behandle opgaven, kan felterne ikke længere redigeres. 

 

3 Oprettelse af nye opgaver 

Vælg funktionen Ny opgave for at oprette en ny opgave. 

 

Serviceaftale: 

Din serviceaftale er som standard angivet på den 

nye opgave. Hvis du har mere end én aftale med 

EG, skal du vælge den serviceaftale, som den 

nye opgave skal oprettes under. 

 

 

 

 

 

Main-system: 

Angiv, hvilket main-system den nye opgave vedrører. 

 

Opgavenavn: 

Angiv en kort og sigende beskrivelse af din 

problemstilling. 

 

Klik på OK for at oprette opgaven. 

 



3.1 Opgaveindhold 

Når du har oprettet en ny opgave, er det vigtigt, at der tilføjes en beskrivelse. 

 

 
 

Du kan ændre de oplysninger, der blev angivet ved oprettelsen af opgaven (opgavenavn, prioritet, 

kontaktperson og main-system), og de øvrige felter kan udfyldes, hvis det er relevant. 

 

Hvis du ikke selv er opgavens kontaktperson, er det vigtigt, at du angiver den korrekte 

kontaktperson. 

 

Du kan vedhæfte et dokument til beskrivelsen 

ved at vælge Upload dokument under gruppen 

Dokumenter. 

 

Når alle oplysninger om opgaven er angivet, gemmer du opgaven ved at klikke på funktionen 

Gem og luk. 

 

3.1.1 Prioritetsniveauer 

P1:  Forhindrer gennemførelsen af kritiske arbejdsrutiner på flere klinikker. 

P2:  Forhindrer gennemførelsen af kritiske arbejdsrutiner for en eller flere personer på 

klinikken. 

Medfører væsentlige ændringer i gennemførelsen af arbejdsrutiner. 

Medfører utilsigtede hændelser, der kompromitterer patientsikkerheden. 

P3:  Medfører ændringer i gennemførelsen af arbejdsrutiner, men arbejdsrutinerne kan dog 

gennemføres. 



P4:  Medfører irritation eller små ændringer i gennemførelsen af arbejdsrutiner, men 

arbejdsrutinerne kan dog gennemføres. 

P5: Påvirker i lav grad gennemførelsen af nuværende arbejdsrutiner. 

P6: Påvirker slet ikke gennemførelsen af nuværende arbejdsrutiner, og en løsning kan vente, 

men ønskes på et tidspunkt. 

 

4 Gruppen Dialog 

I forbindelse med behandling af opgaven kan dialogfeltet anvendes til udveksling af synspunkter, 

spørgsmål og anden relevant kommunikation mellem dig og EG. 

 

 
 

Din dialogtekst påføres automatisk dato og klokkeslæt. 

 

5 Gruppen Private noter 

I denne gruppe er det muligt at angive egne noter, som kun er synlige for den, der har oprettet 

dem. 

 

6 Gruppen Løsning 

I denne gruppe vil EG's beskrivelse af en løsning være synlig. 

 

7 Brugere af kundeportalen 

Fra hovedmenuen kan du via menupunktet Brugere se, hvem der er oprettet som 

brugere i dit firma. 

 

Hvis du er oprettet som administrator på kundeportalen, kan du administrere 

oprettede brugere og oprette nye brugere for dit firma. 

 

Hvis du ikke er oprettet som administrator, vises der blot en liste over de 

brugere, der er oprettet for dit firma. 

 

7.1 Oprettelse af nye brugere 

Klik på Opret bruger, og angiv brugerens navn, e-mailadresse, evt. lokalnummer og 

mobilnummer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Angiv under Kundeportal, om den nye bruger skal oprettes som bruger eller 

som administrator. 

 

Den nye bruger modtager en e-mail med brugernavn og adgangskode til EG's 

kundeportal. 


