
 

Vejledning til opstart for deltagere til 
holdtræning via online video møde  
 
Du har valgt at deltage på på et hold, der afvikles som online video møde, og derfor følger 
der her lidt vejledning til hvordan det går nemmest.  
 
Du skal bruge enten  
en computer med webkamera (gerne en bærbar) eller en ipad/tablet eller smartphone  
 
Klinikken benytter Microsoft Teams til afvikle holdtræningen.  
Du skal gerne have hentet og installeret programmet til din computer/tablet eller telefon, så 
det er klar. Se links nederst på siden.  
Du vil få en email som informerer dig om at du er blevet inviteret til et team (med navnet på 
det hold du skal deltage på) i organisationen “Nordthy Klinik for Fysioterapi”.  
 
 
Det anbefales at bruge enheden med den største skærm, for nemmere at kunne se hvad 
der sker. Det vil oftest være ens computer, hvis man har sådan en.  
 
Sørg for at være klar, når træningen skal starte. Det vil sige man har fundet det sted man 
skal træne, for ryddet lidt plads omkring, og fået placeret sin computer/tablet/telefon, så den 
kan filme det område man træner på, og sørg for at den står/holdes stabilt, så den ikke 
pludselig falder på gulvet.  
Sluk gerne for din mikrofon, pånær hvis du skal sige noget/spørge om noget, da der kan 
være meget baggrundsstøj, særligt når der er flere deltagere. Tænd dog helst dit kamera.  
 
Vigtigt Det er vigtigt at benytte samme mail til login, som man har kontaktet klinikken med, 
da det er den invitationen er sendt til. Vil man gerne benytte en anden f.eks arbejdsmail 
istedet, så giv os besked så vi kan sende invitation dertil.  
  
 
Se trin-for-trin vejledning på efterfølgende side.  
 
Du kan hente programmet til din computer her 
https://www.microsoft.com/da-dk/microsoft-teams/download-app 
Eller til din iPhone her 
https://apps.apple.com/us/app/microsoft-teams/id1113153706 
 

https://www.microsoft.com/da-dk/microsoft-teams/download-app
https://apps.apple.com/us/app/microsoft-teams/id1113153706


Til android telefoner (samsung/huawei osv.) her 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=dk 

Trin-for-trin vejledning  
 

1. Sørg for at installere Teams på den enhed du skal bruge til træningen. Hent 
programmet/appen fra et af de link på forrige side.  

 
2. Du vil modtage en mail fra klinikken, som inviterer dig til at deltage i organisationen 

“Nordthy Klinik for Fysioterapi”  - tryk på den blå knap “Join Teams” i den mail.  

 
 

3. Vælg at åbne linket med “Microsoft Teams” , og sæt gerne flueben ved at den altid 
skal åbne den type links med det program.  

4. Velkommen til… Der vil stå “Nordthy Klinik for fysioterapi” i feltet, og tryk fortsæt på 
den blå knap.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.teams&hl=dk


5. Når det er tid til træningen, åbner du programmet/appen Teams, og logger ind. Så vil 
du se et skærmbillede, som ligner nedenstående, hvor kommer til at stå “Møde i 
general”  når træningen starter og så trykker man på den blå deltag knap. 

 
 
 


