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Dette dokument beskriver hvordan Excel-statistikkerne ”teknisk” er konfigureret og giver derfor en 

beskrivelse af, hvad der ”søges på”, når en bestemt Excel-statistik genereres. 

Aktive børn uden sundhedsplejerske tilknyttet 

Statistikken viser børn uden sunhedsplejerske tilknyttet. Der vises CPR, fornavn, efternavn, 

lokalområde og distrikt på barnet. Der vises kun ikke arkiverede børn, hvor der hverken er en primær 

eller sekundær sundhedsplejerske tilknyttet. 

 

Aktive børn og forældre pr. lokalområde og distrikt 

Der vises CPR, fornavn, efternavn, lokalområde og distrikt på barnet og forældren. Statistikken viser 

forældre og børn der er aktive i systemet. Et barn er defineret som aktivt, når journalen ikke er 

arkiveret og en forældre er defineret som aktiv, hvis statussen på forældren ikke har værdi 10 eller 

forældrejournalen ikke er markeret som arkiveret. 

 

Aktive forældre pr. sundhedsplejerske 

Statistikken viser hvilken sundhedsplejerske der er tilknyttet forældre. Resultatet af statistikken er; 

CPR, fornavn, efternavn, lokalområde, distrikt og initialer på sundhedsplejen, som er tilknyttet 

forælderen. Der vises kun forældre, der ikke har en status med værdi 10 eller forældrejournalen ikke 

er markeret som arkiveret. 

 

Aktive børn pr. sundhedsplejerske 

Statistikken viser hvilken sundhedsplejerske der er tilknyttet barnet. Resultatet af statistikken er; 

CPR, fornavn, efternavn, lokalområde, distrikt og initialer på sundhedsplejen, som er tilknyttet 

barnet. Der vises kun børn, der ikke er markeret som arkiveret. 

 

Aktive børn uden fremtidig aktivitet 

Statistikken viser CPR, fornavn, efternavn, lokalområde, distrikt og initialer på sundhedsplejen, som 

er tilknyttet barnet. Resultatet af statistikken er børn, som ingen fremtidig aftale/aktivitet har. 

Statistikker ser bort fra aftaler/aktiviteter, der har en værdi mindre en 100. 

Statistikken filtrere på kun at se på aktive børn. 

 

Aktive forældre med status 'Gravid i aktivt tilsyn' uden fremtidig aktivitet 

Statistikken viser gravide der ingen fremtidig aftale/aktivitet har. Gravide er defineret som forældre, 

med status der har værdi = 20. Statistikker ser bort fra aftaler/aktiviteter, der har en værdi mindre 

en 100. 
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Røde aktiviteter i fortiden 

Statistikken viser ”Røde aktiviteter”, som har tidspunkt i fortiden. Der vises initialer på 

sundhedsplejersken, aktivitetstypen, status på aktiviteten, starttidspunkt, CPR-nummer på 

barnet/forælderen, samt for- og efternavn på forælderen. 

 

Aktive børn som ikke bor i kommunen 

Statistikken viser børn som er aktive i Solteq Sund, men som ikke bor i kommunen. Der vises 

informationer om barnets tilknytning til lokalområde, distrikt og sundhedsplejerske. 

 

Primærstatus og historik – barn 

Statistikken viser historik på status på børn. Der ses kun på den primære status og ikke den 

sekundære. Statistikken viser CPR, for- og efternavn, samt navnet på statussen og dato for hvornår 

barnet fik denne status. 

 

Sekundærstatus og historik – barn 

Statistikken viser historik på status på børn. Der ses kun på den sekundære status og ikke den 

primære. Statistikken viser CPR, for- og efternavn, samt navnet på statussen og dato for hvornår 

barnet fik denne status. 

 

Børn med markering i 'Deltaget i åbent hus' 

Statistikken viser børn der har markering i feltet ’Deltaget i åbent hus’, som kan registreres under 

fanen ’Sundhedsplejen’ på barnets stamkort. Statistikken viser CPR, fornavn, efternavn, 

lokalområde, distrikt og initialer på sundhedsplejen, som er tilknyttet barnet. 

 

Forældre med registrering af regionens omsorgsniveau 

Statistikken viser forældre, med registrering i feltet ’Omsorgsniveau’. Der vises CPR-nummer, for- og 

efternavn på forælderen, samt lokalområde, distrikt og initialer på den eventuelt tilknyttede 

sundhedsplejerske. Ligeledes vises der terminsdatoen, der kan registreret på forælderens stamkort 

også, såfremt denne er registreret. 

 

ArchivedParents 

Statistikken viser forældre, der under fanen ’Administration’, har markeret deres status som 

’Arkiveret’. Der vises CPR-nummer, for- og efternavn på forælderen, samt lokalområde, distrikt og 

initialer på den eventuelt tilknyttede sundhedsplejerske. Der vises kun forældre, som ikke har en 

status med værdi 10. 


