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Dokumentation af statistikker i Tand pr. 16/09-2021 

• Aktive patienter uden behandler tilknyttet 
 
Dette udtræk returnerer alle de patienter som er aktive i tandplejen, men ikke har en behandler 
tilknyttet på kørselstidspunktet. Patienterne er sorteret efter status og stamklinik. 
 

• Aktive behandlere 
 
Denne statistik viser aktive behandlere på de tidspunkt statistikken trækkes i TMTand. Der vises loginID, 
navn, autorisationsID, initialer, samt om brugeren er aktiv.  
 

• Antal 15-årige med Orto forløb 
 
Denne statistik fortæller hvor mange patienter, aktive og ikke-aktive, der har et ortoforløb. Et 
ortoforløb er defineret som en ortostatus der er en del af følgende:  
 
Aktiv behandling i gang, Tilflyttet i aktiv behandling, Fraflyttet i aktiv behandling, Afbrudt aktiv 
behandling, Tilflyttet i retention, Udskrevet fra Ortoklinik, OR forløb afsluttet lokalklinik, Retention, 
Afsluttet midlertidigt og Aktiv behandling på lokalklinik. 
 

• Antal aktive patienter pr. klinik, pr. behandler 
 
Statistikken beskriver hvor mange aktive patienter hver enkelt behandler har tilknyttet. Den er sorteret 
på klinik og derefter behandler. Den viser også hvor mange patienter der ikke har en behandler. 
 

• Antal måneder mellem nyeste undersøgelser (a-us) 
 
Udtrækket beskriver hvor mange måneder der er gået mellem de seneste forekomster af patienter 
med en aftale af typen a-us og med status ankommet. Det returnerer patientens cpr-nr og antallet af 
måneder. 
 
Det skal i øvrigt nævnes at udtrækket kan modificeres til at søge på den aftaletype og den status man 
ønsker. Der skal blot ændres ’a-us’ til <type man ønsker>, eller ’ankommet’ til <status man ønsker>. 
 

• Antal børn undersøgt (a-us) pr. måned, pr. klinik 
 
Denne statistik beskriver hvor mange a-us undersøgelser der har status ankommet i hver måned i 
nuværende kalenderår. Det returneres fordelt på måned og dernæst klinik. 
Denne statistik kan modificeres på samme måde som ovenstående. 
 

• Antal måneder mellem undersøgelser 
 
Udtrækket giver en liste af alle patienter med angivelse af hvor mange måneder der er gået mellem 
deres to sidste undersøgelser. Udtrækket fortæller ligeledes om patienten aldrig er blevet undersøgt 
eller kun er blevet undersøgt én gang. 
 

• Antal måneder mellem undersøgelser (oprettet dato + årgang) 
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Samme som ovenstående, men med udgangspunkt i datoen for oprettelse af diagnosen US. Dette for at 
imødekomme en problematik hvis personalet administrativt ophører diagnoserne samtidigt. 
Statistikken lister også patientens årgang og kliniktilhørsforhold. 

 

• Antal patienter pr. behandler 
 
Denne statistik laver en liste over behandlere i kommunen og noterer for hver hvor mange patienter de 
har. Statistikken lister også hvor mange patienter der ikke har en behandler tilknyttet. 
 
 

• Antal patienter pr. ortoklinik 
 
Samme som ovenstående, men fordelt på ortoklinik i stedet. Statistikken lister også hvor mange 
patienter der ikke er tilknyttet en ortoklinik. 
 

• Antal patienter pr. stamklinik 
 
Samme som ovenstående, men fordelt på stamklinik i stedet. Statistikken lister også hvor mange 
patienter der ikke er tilknyttet en stamklinik. 
  

• Antal patienter pr. kommune 
 

Samme som ovenstående, men fordelt på kommune i stedet. Statistikken medtager ikke patienter uden 
kommune tilknyttet. Specifikt tæller den værdien som bliver sat ved bopæl under tilhørsfanen på 
stamkortet. 

 

• Antal patienter pr. skole 
 
Samme som ovenstående, men fordelt på skole i stedet. Statistikken lister også hvor mange patienter 
der ikke er tilknyttet en skole. 
 

• Antal patienter pr. skoledistrikt 
 
Samme som ovenstående, men fordelt på skoledistrikt i stedet. Statistikken lister også hvor mange 
patienter der ikke er tilknyttet et skoledistrikt. 
 

• Antal patienter pr. skoledistrikt (kun under 18) 
 
Samme som ovenstående, men den medtager kun børn der på kørselstidspunktet er mellem 0 og 18 år. 
 
 

• Antal udeblivelser pr. måned pr. klinik 
 
Denne statistik fortæller hvor mange udeblivelser hver enkelt klinik har haft i en given måned i et givent 
år. Statistikken tæller alle udeblivelser, ud fra at se på aftaler der har en status med en værdi større end 
599 og mindre end 700. 
 

• Børn mellem 3 og 18 uden SCOR registreringer 
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Dette udtræk returnerer alle de patienter som er mellem 3 og 18 år gamle, begge inklusive og som ikke 
har fået gemt SCOR skema. Bemærk at hvis der er patienter i databasen, uanset årsag, der har et cpr-
nr., som er andet end 10 cifre langt, vil udtrækket ikke fungere. 
 

• Ortostatus fordeling pr. Ortoklinik 
 
Statistikken beskriver hvor mange patienter der har hver slags ortostatus fordelt på de ortoklinikker der 
findes i kommunen. Statistikken medtager kun klinikker der har patienter tilknyttet og kun de statusser som 
er i brug. Den medtager også kun patienter som er aktive, dvs. alle patienter som er arkiverede uanset 
årsag kommer ikke med.  
 

• Ortostatus fordeling pr. Stamklinik 
 
Samme som ovenstående bortset fra at antallet af patienter der har hver slags ortostatus er fordelt på de 
stamklinikker der findes i kommunen. 
 

• Ortostatus fordeling pr. specialtandlæge 
 
Samme som ovenstående bortset fra at antallet af patienter der har hver slags ortostatus er fordelt på de 
specialtandlæger der findes i kommunen. 
 

• Ortostatus fordeling på 15 årige 
 
Statistikken beskriver hvor mange patienter som er 15 år gamle på kørselstidspunktet fordelt på de 
forskellige ortostatusser. Statistikken medtager kun ortostatusser der har patienter tilknyttet. Den 
medtager også kun patienter som er aktive, dvs. alle patienter som er arkiverede uanset årsag kommer ikke 
med. 
 

• Ortostatus fordeling på 18+ årige med status "retention" eller "aktiv behandling i gang" 
 
Denne statistik viser antallet af patienter som er fyldt 18 år og som enten har status retention eller aktiv 
behandling i gang. Den medtager kun patienter som er aktive, dvs. alle patienter som er arkiverede uanset 
årsag kommer ikke med. 
 
 
 

• Patienter med ortostatus "ingen" eller "endnu ikke visiteret"- årgang 12 årige 
Udtrækket finder de patienter som fylder 12 år i nuværende kalenderår og har ortostatus ”Endnu ikke 
visiteret”. De bliver listet med CPR-nr, navn og stamklinik. Kun patienter der ikke er arkiveret bliver 
medtaget. 
 

• Optælling årgangsvis fordelt på ortostatus 
 
Denne statistik returnerer antallet af patienter fra hver årgang der har en given ortostatus. Statistikken 
medtager kun årgange der har patienter tilknyttet og kun de statusser som er i brug. Den medtager også 
kun patienter som er aktive, dvs. alle patienter som er arkiverede uanset årsag kommer ikke med. 
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• Optælling klassevis fordelt på ortostatus 
 
Samme som ovenstående bortset fra at antallet af patienter der returneres er opdelt per klasse og dernæst 
ortostatus. 
 

• (År til dato) patienter der har gemt SCOR, men som ikke er indberettet 
Dette udtræk finder de patienter frem som har fået gemt et SCOR skema i indeværende år, men hvor der er 
ikke er trykket på ”indberet”-knappen. Patienterne bliver listet med årgang, cpr-nummer og klinik. 
 

• (Hele forrige år) patienter der har gemt SCOR, men som ikke er indberettet 
 
Dette udtræk finder de patienter frem som har fået gemt et SCOR skema i løbet af hele sidste år, men hvor 
der er ikke er trykket på ”indberet”-knappen. Patienterne bliver listet med årgang, cpr-nummer og klinik. 
 
 

• Patienter der mangler behovsdato i fremtiden 
 
Dette udtræk returnerer alle de aktive patienter som ikke har en behovsdato på kørselstidspunktet med 
cpr-nummer og stamklinik. 
Viser kun patienter der er under 18 år og patientstatus = kommunal tandpleje (værdi 1) 
 

• Tilknyttede patienter fra udenbys kommuner 
 
Udtrækket returnerer alle de aktive patienter som behandles i kommunen, men har bopæl i en anden 
kommune. Der oplyses cpr-nummer, navn, bopælskommune, behandlingskommune samt klinik. 

 

• Ortostatus skift på 14 md pr. Behandler 
 

Ortoflow statistikken fremsøger alle ortostatusskift på alle de patienter der har en ortobehandler sat på 

stamkortet indenfor de sidste 14 måneder, og angiver i udtrækket hvor mange gange en patient har skiftet 

til en given status i en given måned i et givent år. Udtrækket indeholder altså årstal, måned, status, 

behandler, og antal patienter. Der sorteres først på behandler navn, så på årstal og måned, og til sidst på 

status. Herfra kan data evt. filtreres via Excel  

• Ortostatus skift på 14 md 

Som ovenstående, men ikke delt op på individuelle behandlere. 

• Antal ortostatusskift pr. år 

Statistikken tæller hvor mange gange der er blevet skiftet TIL en given ortostatus i et givet år. 

• Erosio diagnoser - nuværende alder 
 
Denne statistik tæller hvor mange aktive patienter på hvert alderstrin, med deres alder på 
kørselstidspunktet, der har fået stillet diagnosen erosio dentium, erosio dentium profondus eller erosio 
dentium superficialis. Bemærk at en stillet diagnose bliver talt med selvom at den sidenhen er blevet 
fejlmarkeret og uanset hvilken status den har. 
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• Erosio diagnoser - alder ved diagnostiseringstidspunktet 
 
Denne statistik tæller hvor mange aktive patienter på hvert alderstrin, med deres alder på 
diagnostiseringstidspunktet, der har fået stillet diagnosen erosio dentium, erosio dentium profondus eller 
erosio dentium superficialis. Bemærk at en stillet diagnose bliver talt med selvom at den sidenhen er blevet 
fejlmarkeret og uanset hvilken status den har. 
 

• Erosio diagnoser (p) - nuværende alder 
 
Som ovenstående, men kun piger 
 

• Erosio diagnoser (p) - alder ved diagnostiseringstidspunktet 
 
Som ovenstående, men kun piger 
 
 

• Erosio diagnoser (d) - nuværende alder 
 
Som ovenstående, men kun drenge 
 
 

• Erosio diagnoser (d) - alder ved diagnostiseringstidspunktet 
 
Som ovenstående, men kun drenge 
 
 

• Alle aktive patienter med ortostatus "ingen" 
 
Lister alle aktive patienter som har ortostatus ”ingen” på stamkortet. Bruges til at finde de patienter som 
endnu ikke er visiteret, da man i øjeblikket ikke kan søge dem via F3. Patienterne sorteres efter 
kliniknummer og fødselsår og lister også navn og cpr-nr. 
 

• Alle aktive patienter tilknyttet privatklinik 
Lister alle aktive patienter som er tilknyttet en privatklinik under ”tilhør” på stamkortet. Listen er sorteret 
efter kliniknavn. 
 

• Antal afholdte aftaler, indeværende år 
 
Denne statistik lister alle aftaletyper der har været anvendt og hvor patienten er fremmødt, med antal og 
aftaletypens varighed ud for her. Statistikken tæller kun de aftaler som har begyndelsestidspunkt i 
indeværende år, dvs. fra 01/01 til dags dato. 
 

• Antal afholdte aftaler, forrige år 
 
Som ovenstående, men den tæller alle de aftaler der har været afholdt hele foregående år. 
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• (CFT Behandling) Antallet af ortostatusser pr. specialtandlæge, pr. kommune 
 
For hver kommune som patienten bor i listes fordelingen af ortostatusser pr. specialtandlæge. Denne 
statistik er specialudviklet til CFT i Ballerup, men vil kunne anvendes af andre hvis man fjerner kravet om 
klinikid i statistik-filen. Statistikken er mest relevant for kommuner der har ortosamarbejde på tværs af 
kommunegrænser. Statistikken tæller kun aktive patienter som er tilknyttet klinikken CFT behandling. 
 

• (CFT Admin) Antallet af ortostatusser pr. specialtandlæge, pr. kommune 
 
Som ovenstående, men statistikken tæller kun arkiverede patienter som er tilknyttet klinikken CFT 
administration. 
 

• Alle 3-årige der er udeblevet fra undersøgelsen ”babymøde” + SCOR data (Århus) 
 
Denne statistik lister alle børn der er 3 år på kørselstidspunktet, hvis de er udeblevet fra den undersøgelse 
der hedder babymøde i Århus tandpleje. Denne aftaletype kan nemt ændres til en anden. Endvidere listes 
barnets scor data, samt datoen for den seneste scor registrering. Bemærk: Scor data præsenteres i Edifact 
format. 
 

• (0 til 18 år Hele forrige år) Antal udeblivelser pr. klinik fordelt på status 
 
Denne statistik tæller hvor mange udeblivelser der har været i børnetandplejen på en klinik hele sidste år 
og fordeler det ud på statusserne udeblevet, udeblevet ok, ankommet, afbud patient, afbud ok, afbud 
ringer selv. Bemærk at ankommet er med for nemmere at kunne udregne procentdel. 
 

• (0-18 år Indeværende år) Antal udeblivelser pr. klinik fordelt på status 
 
Samme som ovenstående, men kun for indeværende år. 
 

• (67+ år Hele forrige år) Antal udeblivelser pr. klinik fordelt på status 
 
Denne statistik tæller hvor mange udeblivelser der har været i omsorgstandplejen på en klinik hele sidste år 
og fordeler det ud på statusserne udeblevet, udeblevet ok, ankommet, afbud patient, afbud ok, afbud 
ringer selv. Bemærk at ankommet er med for nemmere at kunne udregne procentdel. 
 

• (67+ år Indeværende år) Antal udeblivelser pr. klinik fordelt på status 
 
Samme som ovenstående, men kun for indeværende år. 
 

• Patienttælling - Børn og unge tandplejen (BKT) 
 
Denne statistik tæller hvor mange patienter der er pr. patientstatus der hører til børn og unge tandplejen. 
De er herefter fordelt på hhv. kliniktilhørsforhold og fødselsår. Bemærk at det er patientstatus på 
stamkortet der tælles på. Statistikken er lavet til Ballerup Kommune, men kan nemt rettes til så andre kan 
bruge den. 
 

• Patienttælling - Hjemmetandplejen (BKT) 
 
Samme som ovenstående, men der tælles på patientstatusser der tilhører hjemmetandplejen. 
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• Patienttælling - Plejecentertandplejen (BKT) 
 
Samme som ovenstående, men der tælles på patientstatusser der tilhører plejecentertandplejen. 
 

• Patienttælling - Ældretandplejen (BKT) 
 
Samme som ovenstående, men der tælles på patientstatusser der tilhører Ældretandplejen. 
 
 

• Sønderborg, omsorgspt. med status 4 og 100 
- Statistikken er udviklet specielt til Sønderborg 

 
Statistikken viser stamdata på omsorgspatienter. 
Omsorgspatienter er defineret i statistikken ved at være patienter, der her en patientstatus, hvor denne 
patientstatus er oprettet med værdi 4 eller 100. 
 
Der vises kun aktive patienter.  
 

• Antal patienter pr. Risikoprofil 
 

Viser antallet af aktive patienter i de forskellige risikoprofiler, hvor risikoprofil er registreret på patientes 
stamkort under ’Patientstatus’. 
 
 

• Patienter pr. klinik, Aargang, status 
- Udviklet specifikt til Aarhus 

 
Viser fordelingen af patienters årgange på alle caries klinikker, samt patienternes status. 
Viser kun aktive patienter, som har en cariesklinik påført.  
 
 

• Udeblevne patienter seneste tre mdr (fra kørselsdato) 
- Udviklet specifikt til Vordingborg 

 
Viser patienter der er udeblevet fra aftaler hvor udeblivelsen var mellem d.d. og 3 måneder tilbage. 
Aftalestatussen ’udeblivelse’ er udregnet ud fra at aftalestatussen har en værdi >599 og <700. 
 

• Patienter uden skolekoder pr. Klinik 
- Udviklet specifikt til København 

 
Viser patienter (cprnummer), patientens stamklinik og patientens skoledistriktskode. 
Der tages kun højde for aktive patienter og vises kun patienter der ikke har skolekode. 
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• Ortostatusskift aktiv behandling og udskrevet fra or i aar 
- Lavet til Roskilde 

 
Viser de to ortostatusser ’Aktiv behandling i gang’ og ’Udskrevet fra Ortoklinik’ og antallet af de patienter 
(både aktive og arkiverede), hvor ortostatussen er blevet sat til en af de to ovenstående statusser, i 
indeværende år. 
 

• Digitalpost med ukendt patient 
- Udviklet specifikt til Hørsholm 

 
Statistikken finder alle de Digitale Post-beskeder, hvor der ikke er et cpr-nummer tilknyttet eller hvor cpr-
nummeret ikke findes i databasen. 
 

• Patienter med status – konsulentsager 
- Udviklet specifikt til Faxe 
 

Viser patienter med en bestemt patientstatusværdi og datoen for deres første (ældste) dokument og deres 
nyeste (yngste) dokument i Dokumentskabet. Statistikken er afgrænset på en bestemt værdi som der i Faxe 
er opsat under Nøgleordet ’Patientstatus’. 
 
 

• Antal afholdte aftaler pr. klinik, indeværende år 
 
Viser klinik, aftaletype og antallet af de afholde aftaler i indeværende år. 
Definitionen på en afholdt aftale er defineret ved at aftalestatussen har en værdi mellem 500 og 599. 
 
 

• Antal afholdte aftaler pr. klinik, forrige år 
 
Samme som ovenstående, men der begrænses på forrige år. 
 

• Antal Patienter pr. Skoledistrikt fordelt på årgang (kun under 18) 
 
Statistikken viser hvor mange patienter der for hver årgang er fordelt på skoledristikterne. 
Der afgræses på kun at vise patienter under 18 år. 
Årgang er defineret ved at være det år, som patienterne er født i. 
Der vises også antallet af patienter i de forskellige årgange, som ikke er tilknyttet et skoledistrikt. 
 

• Antal 15 årige med Orto forløb (kun patienter bosiddende i kommunen) 
 
Statistikken viser 1 resultat. Dette resultat er antallet af 15 årige i kommunen, som har et orto-forløb. 
Bosiddende i kommunen betyder, at patientenskal have en kommunekode i data-udtrækket, som er lig 
med den kommunekode, der er registreret i nøgleordet ’Globalsettings’ – ’Kommunekode’. 
Orto-forløb er i denne statistik defineret ved at være en af følgende statusser: Aktiv behandling igang, 
Retention, Tilflyttet i aktiv behandling, Fraflyttet i aktiv behandling, Afbrudt aktiv behandling, Tilflyttet i 
retention, Udskrevet fra Ortoklinik, OR forløb afsluttet lokalklinik, Afsluttet midlertidigt, Aktiv behandling 
på lokalklinik. 
 
”15-årige” er defineret ved at være at patienterne er født i det kalenderår, som var for 15 år siden. 
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• Antal 15 årige med Orto forløb, fordelt pr. Klinik 
 
Statistikken viser klinikkens navn og antallet af patienter på denne klinik, hvor patienten er 15 år og har et 
Orto-forløb. 
Orto-forløb er i denne statistik defineret ved at være en af følgende statusser: Aktiv behandling igang, 
Retention, Tilflyttet i aktiv behandling, Fraflyttet i aktiv behandling, Afbrudt aktiv behandling, Tilflyttet i 
retention, Udskrevet fra Ortoklinik, OR forløb afsluttet lokalklinik, Afsluttet midlertidigt, Aktiv behandling 
på lokalklinik. 
 
”15-årige” er defineret ved at være at patienterne er født i det kalenderår, som var for 15 år siden. 

• Antal 15 årige med Orto forløb fordelt på Kommune 
 
Statistikken viser antallet af 15 årige, som har et orto-forløb. 
Patienterne tælles sammen på kommuneniveau, ud fra den kommunekode som der er registreret på 
patienten. 
Orto-forløb er i denne statistik defineret ved at være en af følgende statusser: Aktiv behandling igang, 
Retention, Tilflyttet i aktiv behandling, Fraflyttet i aktiv behandling, Afbrudt aktiv behandling, Tilflyttet i 
retention, Udskrevet fra Ortoklinik, OR forløb afsluttet lokalklinik, Afsluttet midlertidigt, Aktiv behandling 
på lokalklinik. 
 
”15-årige” er defineret ved at være at patienterne er født i det kalenderår, som var for 15 år siden. 
 
 

• (År til dato) patienter der har gemt SCOR, men som ikke er indberettet 
 
Statistikken viser patienter, hvor der er gemt et SCOR-skema, men hvor der ikke er inderettet et SCOR-
skema. 
Statistikken viser patienter som er mellem (fra og med) 5 og 18 år. 
Statistikken viser CPR-nummer, årgang og hvilken klinik patienten er tilknyttet. 
Statistikken viser kun SCOR-registreringen for indeværende år. 
 

• 3, 5, 7, 12 og 15-årige uden SCOR registreringer i indeværende år 
 
Dette udtræk finder de patienter frem som har fået gemt et SCOR skema i løbet af indeværende år, men 
hvor der er ikke er trykket på ”indberet”-knappen. Patienterne bliver listet med årgang, cpr-nummer og 
klinik. 
Patienterne er afgrænset på at være de 3, 5, 7, 12 og 15-årige. 
Hvis patienten i indeværende år har haft en af følgende aftalestatusser: 400, 300, 301, 303, 304, 307 og 
311, bliver patienten også fra sorteret i statistikken 
Der vises cpr-nummer, alder, årgang og den klinik som barnet er tilknyttet. 
 
 

• Patienter uden SCOR registreringer i indeværende år 
Viser samme som ovenstående statistik (3, 5, 7, 12 og 15-årige uden SCOR registreringer i indeværende år), 
dog viser denne statistik også patienter, selvom de har haft en af følgende aftalestatusser: 400, 300, 301, 
303, 304, 307 og 311, men hvor der ikke stadig ikke er registreret SCOR i indeværende år. 
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• Patienter uden SCOR registreringer i hele sidste år 
 
Viser samme som ovenstående statistik (Patienter uden SCOR registreringer i indeværende år), dog blot for 
hele sidste år. 
 

• Antal måneder mellem SCOR-Registreringer 
 
Statistikken viser antal måneder mellem SCOR registreringer på alle aktive patienter. Der gives oplysninger, 
hvis patienten kun har havt 1 SCOR-registrering og hvis patienten aldrig har haft en SCOR-registrering. 
 

• Ortostatus pr kommune fordeling på 15 årige 
 
Viser 15 åriges (aktive og arkiverede patienter) ortostatus pr kommune. 
Denne statistik viser patienter, som er fyldt 15 på det tidspunkt hvor statistikken trækkes. Der kan derfor 
være forskel på antallet, dag til dag, da nogle patienter kan være fyldt 15 dagen efter statistikken trækkes. 
 

• Interventionsstatistik 
 
Viser en stor del af patientens stamdata, samt hvilke(n) intervention/behandling der er oprettet på 
patienten og status på denne intervention. Der vises også hvilke(n) flade interventionen er oprettet på. 
Derudover vises der hvilken behandler der oprettede denne intervention. 
Der vises både aktive og arkiverede patienter. 
 

• Interventionsstatistik – dagsoptælling 
 
Er som udgangspunkt defineret som statistikken ovenfor ’Interventionsstatistik’. Denne optælling skal 
primært bruges til at identificere de individuelle interventioner en patient har fået udført, på tværs af 
tandrækken. Hver registrering tæller kun en gang pr. patient, pr. dag. 
 
 

• Diagnosestatistik 
 
Statistikken viser det samme som statistikken ’Intervenstionsstatistik’. I denne statistik viser der blot 
Diagnoser/årsager i stedet for interventioner/behandlinger. 
 
Der vises ikke følgende diagnoser med begreb: ” 'aftalebogsændring', 'tand frembrudt', 'administrativt 
notat', 'patient notat' og 'tand fældet'. 
 

• Diagnosestatistik – dagsoptælling 
 
Er som udgangspunkt defineret som statistikken ovenfor ’Diagnosestatistik’. Denne optælling skal primært 
bruges til at identificere de individuelle diagnoser en patient har fået stillet, på tværs af tandrækken. Hver 
registrering tæller kun en gang pr. patient, pr. dag. 
 

• Antal sms udsendt pr. klinik (Hele forrige år) 
 
Statistikken viser antallet af almindelige (IKKE NemSMS) SMS’er som er blevet udsendt hele sidste år, 
fordelt på klinik. 
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• Antal sms udsendt pr. klinik (Indeværende år) 
 
Statistikken viser det samme som statistikken ’Antal sms udsendt pr. klinik (Hele forrige år)’, denne statistik 
viser blot for indeværende år. 
 

• (0-18 år Indeværende år) Antal udeblivelser pr. klinik fordelt på alder og status 
 
Denne statistik viser hvor mange udeblivelser der har været for klinikkerne fordelt på alder og status for 
udeblivelserne. Det vil sige at patienterne kan være ’udeblevet’, eller ’udeblevet-ok’. Udeblivelser er 
filtreret på at være aftaler med status 600 og 620. Status 600 betyder ’Udeblevet’. Status 620 betyder 
’Udeblevet-OK’. Andre udeblivelser og statusser, bliver ikke vist i statistikken. 
 
 

• Patienter med låst klinik i anden kommune end bopælskommune 
 
Denne statistik viser patienter, som har en ”carries-klinik” (stamklinik), hvor der er sat markering i feltet 
’Låst’ på patientens stamkort.  
Der vises kun patienter i statistikken, hvor klinikken ligger i en anden kommune, end patientens 
bopælskommune. 
Statistikken filtrerer på kun at vise aktive patienter. 
 

• Patienter uden undersøgelsesaftale > ankommet 
 
Statistikken viser patienter, som ikke har en aftale 
I statistikken vises de patienter, som IKKE har en  aftaletype med ID 3, hvor der samtidig IKKE er en 
aftalestatus med en værdig under 500. 
Der filtreres på kun at vise aktive patienter. 
 
 

• Patienter uden aftale til opfølgning 
 
Statistikken viser patienter, som ikke har en aftale i fremtiden. 
 
Der vises kun patienter, som har en aftale i fremtiden, hvor aftalestatussen har én af følgende værdier: 300, 
301, 302, 303, 304, 400, 401, 402, 403, 404 og 405. 
Derudover, filtrerer statistikken på kun at patienterne ikke skal have haft en aftale siden 1/1-2012 med en 
af følgende værdier på aftalestatussen: 100, 98, 600, 700 og 800. 
 
Statistikken er yderligere filtreret på kun at vise aktive patienter og kun patienter der har en patientstatus 
med en af følgende værdier: 1, 4 og 100. 
 
 

• Patienter med mere end en behovsaftale 
 
Statistikken viser, cpr-nummer, alder og antal af behovsaftaler. 
En behovsaftale er defineret ved at være en aftale med aftalestatus 100. 
Der er IKKE filtreret på nogle datoer, hvilket betyder at der tælles på både behovsaftaler i fortiden og 
fremtiden. Der vises kun patienter, som har mere end en behovsaftale. 
Der vises både aktive og arkiverede patienter. 
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• børn i 6. klasse 
 
Statistikken viser patienter, som har tallet ’6’ registreret på stamkortet under feltet ’Klasse’. 
Der vises kun aktive patienter, hvor patienterne har en patientstatus med værdi 1 (ofte er denne værdi sat 
på patientstatus: ’Kommunal tandpleje’). 
 
Statistikken viser patientens navn, cpr-nummer, adresse, skole, klasse, kliniktilknytning og forældrenes 
navne. 
 
 

• børn der fylder 12 i indeværende år som ikke er i 6. klasse 
 
Denne statistik viser det samme som statistikken ovenfor ’børn i 6. klasse’. 
Denne statistik filtrer dog på kun at vise børn, som fylder 12 år i indeværende år og som IKKE har tallet ’6’ 
registreret på stamkortet under feltet ’Klasse’. 
 
Der vises både patienter som er blevet 12 år og patienter som fylder 12 år i indeværende år. 
 

• Ortostatusskifte i forrige måned 
 
Statistikken viser de patienter som har fået ændret Ortostatus i forrige måned. Der vises Cpr-nummer, 
patientens nuværende ortostatus og datoen for hvornår patienten har fået den nye ortostatus i forrige 
måned. 
 
 

• Patienter under 18 uden aftale 
 
Statistikken viser patienter under 18 år, som ikke har en aftale i fremtiden på det tidspunkt hvor 
statistikken trækkes. 
Der vises kun aktive patienter og patienter med patientstatus = 1 (oftest er denne status ’Kommunal 
tandpleje’).  
 
 

• Patienter under 18 bosiddende i Sønderborg, arkiverede og uden behovsaftale 
- Udviklet til Sønderborg 

 
Statistikken viser patienter, som er under 18 år, med bopæl i Sønderborg, som er arkiverede og hvor 
patienten ingen behovsaftale har. 
 

• Sønderborg, 0-18 år med status 1 og 1002 
- Specifikt udviklet til Sønderborg 

 
Statistikken viser oplysninger om patienter med en patientstatus der er værdi 1 eller 1002. 
Der vises navnet på patientstatussen, patients alder, cpr, adresse, postnummer, by, caries-klinikken, 
bopælskommune, skolenavn og skoleklasse. 
 
Der vises kun aktive patienter i alderen fra og med 0 og 17 år. 
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• Status for ODU-SV-PB (BKT) 
- Udviklet til Ballerup 

 
Statistikken viser patienter, der har en aftale med værdi 100, som er planlagt til at starte på et tidspunkt 
mellem ”180 dage tilbage og 90 dage frem” fra den dato hvor statistikken trækkes. 
 
 

• børn der ikke har fået gemt scor hele sidste år 
 
Statistikken viser børn der ikke har fået gemt et SCOR-skema i hele forrige år. 
Der vises kun aktive patienter. 
Der vises CPR-nummer, patients nuværende kliniktilknytning, og alder på patienten. 
 
 

• E-boks fejlbeskeder 7 dage 
 
Statistikken viser fejl der er kommet i forbidnelse med eBoks afsendelser de sidste 7 dage. 
Statistikken viser fejlkoden, meddelelsestypen (Digital Post eller NemSMS), oprettelsestidspunktet, cpr-
nummeret på patient der er tale om og cpr-nummeret på den modtager der skulle have haft beskeden. 
Derudover vises der antal af tegn i beskeden, samt indholdet i beskeden. 
 
eBoks har udarbejdet et ark, som beskriver de forskellige fejlkoder. Dette ark kan findes frem via 
nedenstående link (ekstern link). 
Er man i tvivl, kan man naturligvis altid spørge supporten om betydningen af fejlbeskeden og/eller årsagen 
til dette. 
Link: https://digst.dk/media/14029/bilag-a5-rest-http-returkoder-og-fejlkoder-v70-da-1.pdf 
 
 

• E-boks fejlbeskeder 30 dage 
 
Statistikken viser det samme som ovenstående statistik (E-boks fejlbeskeder 7 dage). 
Denne statistik viser blot for 30 dage. 
 
 

• E-boks fejlbeskeder 90 dage 
 
Statistikken viser det samme som ovenstående statistik (E-boks fejlbeskeder 7 dage). 
Denne statistik viser blot for 90 dage. 
 

• Antal måneder mellem undersøgelser KK 
- Denne statistik er udviklet specielt til Københavns Kommune 

 
Statistikken finder intervallet i måneder for patienter der i indeværende måned har fået registreret en SU 
undersøgelse til sidste forekomst af et af følgende begreber: ’Undersøgelse’, ’Oralt sundhedstjek’, 
’Diagnostisk grundundersøgelse’ og ’Statusundersøgelse’. 
Statistikken tæller kun på patienter der har været i stolen i indeværende måned, og tæller tilbage til første 
besøg i en tidligere måned (to besøg i indeværende måned giver altså ikke et interval på 0 måneder). 
 

 

https://digst.dk/media/14029/bilag-a5-rest-http-returkoder-og-fejlkoder-v70-da-1.pdf
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• Antal måneder KK – Gennemsnit 
- Denne statistik er udviklet specielt til Københavns Kommune 

 
Statistikken finder for hver klinik, det gennemsnitlige interval i måneder for patienter der i indeværende 
måned, har fået registreret en SU undersøgelse til sidste forekomst af en af følgende begreber: 
’Undersøgelse’, ’Oralt sundhedstjek’, ’Diagnostisk grundundersøgelse’ og ’Statusundersøgelse’. 
Statistikken tæller kun på patienter der har været i stolen i indeværende måned, og tæller tilbage til første 
besøg i en tidligere måned (to besøg i indeværende måned giver altså ikke et interval på 0 måneder). 
 
 

• Patienter med hak kun i brev 
 
Statistikken er filtreret på at vise aktive patienter, patienternes CPR-nummer, patientens caries-klinik, samt 
patientens status vises i rapporten. 
Der vises de patienter, hvor der på fanen ’Patientstatus’ kun er hak i feltet ’Brev’. 
 
 

• Antal udeblivelser i forhold til aldersgrupper og klinik 
 
Statistikken viser antallet af udeblivelser, i forhold til alder og kliniktilknytning. 
Udeblivelser er i statistikken defineret ved at være en Bookingstatus (aftalestatus), med en værdi over 599 
og under 700. 
 
Resultatet af statistikken bliver derfor eksempelvis: 
Bøjletandplejen havde for patienter der var 5 år i år 2015, 13 udeblivelser. 
 
 

• Antal aktive patienter pr. klinik, opdelt med patientstatus 
 
Statistikken viser antallet af aktive patienter, fordelt på klinikker og med hvilken patientstatus patienterne 
har på det tidspunkt, hvor statistikken trækkes. 
 
 

• Tid brugt på Omsorg 
- Denne statistik er udviklet specifikt til Vordingborg 

 
Statistikken viser tid i minutter, på alle aftaler på omsorgspatienter, samt tid der er brug på transport til 
omsorg. 
Omsorgspatienter er i denne statistik defineret ved at være patienter der har patientstatus med en af 
følgende værdier; 4 eller 100. 
 
Statistikken er konfigureret til at vise aftaler som har en af følgende 3 AftaletypeID’er; 600000026, 
600000027 og 600000024. 
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• SEAL genbehandlinger på samme flade 
 
Statistikken finder for hver patient antal måneder mellem to forekomster af SEAL-behandling. 
SEAL-behandling er filtreret på at være ”SEAL fissurforsegling med SKS-kode ’TMTTMPI6s’. 
Statistikken viser dato- og tidsstemplet for den første- og den nyeste behandling. Der udregnes automatisk 
antallen af måneder imellem de to behandlinger. 
Der vises også behandleren for den første SEAL-behandling. 
 
 

• PLAST genbehandlinger efter SEAL på samme flade 
 
Statistikken finder for hver patient antal måneder mellem forekost af en SEAL-behandling og efterfølgende 
plast behandling. 
SEAL-behandling er filtreret på at være ”SEAL fissurforsegling med SKS-kode ’TMTTMPI6s’ og plast-
behandling er filtreret på at være ”Behandling med plastfyldning” med SKS-kode ’BEOA01’. 
Statistikken viser dato- og tidsstemplet for den seneste SEAL-behandling og den efterfølgende Plat 
behandling. Der udregnes automatisk antallen af måneder imellem de to behandlinger. 
Der vises også behandleren for den første SEAL-behandling, samt behandleren for den efterfølgende plast-
behandling. 
 
 

• Uarkiverede Fraflyttere 
- Specifikt udarbejdet til Helsingør/Fredensborg. 

 
Statistikken viser patienter, med deres patientstatus og bopælskommune. 
Der vises kun patinter, som er aktive, som samtidig har en fraflytningskommune som er ’995’ og ikke har en 
bopælskommune der er Helsingør eller Fredensborg (210 og 217). 
 
 

• E-boks Tilmeldingsstatus 
 
Statistikken viser patienternes og forældrenes tilmeldingsstatus vedrørende NemSMS og Digital Post. 
Der vises patientens CPR-nummer, (patientens) NemSMS-status, (patientens) DigitalPost-status, 
PatientStatus, (forældrens) NemSMS-status, (forældrens) DigitalPost-status. 
 
1-tal betyder at patienten/forældren er tilmeldt. 
Er der derfor 1-taller i alle 4 felter (udover patientstatus), betyder det at forældrene og patienten, alle er 
tilmeldt både NemSMS og DigitalPost. 
 
 

• Antal aktive børn uden e-boks relationer bosidende på samme adresse 
 
Statistikken viser en sum af de aktive patienter, som har forældre, som bor på samme adresse som 
patienten, men som ikke er tilmeldt Digital Post. 
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• Aktive patienter uden aftale i fremtiden eller behov 
 
Statistikken viser aktive patienter, under 18 år, med status kommunal tandpleje (patientstatus = 1) uden 
aftale eller behov i fremtiden. 
Der afgrænses på kun at vise patienter, som IKKE har haft en aftale inden for de sidste 24 måneder. 
Der vises cpr-nummer, fuldenavn, kliniktilknytning, alder og bopælskommune, samt om patienten har haft 
en aftale tidligere eller ej. 
 

• Optælling af undersøgelsesinterval pr. klinik 
 
Statistikken viser antallet af patienter fordelt pr. klinik, hvor det fremgår hvor mange måneder der har 
været mellem deres undersøgelser. 
 
Undersøgelser er defineret ved at være begrebet med SKS-koden ’DZ012’, som er benyttet. Dette begreb 
er: Undersøgelse 
 
Hvis ’Undersøgelse’ er blevet brugt i en patients journal, men efterfølgende fejlmarkeret, tages der højde 
for dette. 
 
Der tælles kun på aktive patienter, med patientstatus = 1 (ofte kommunal tandpleje). 
Der er ikke afgrænset på nogen periode i statistikken. 
 
 

• CPR-nummer og Mobiltelefonnummer 
 
Statistikken viser telefonnumre, som har fået en besked tilsendt ud fra en aftale. 
Der vises CPR-nummer og telefonnummer. 
Så hvis der eksempelvis står: 
 
CPR: 2512489996 
Mobilnummer: 33448555 
 
Så ved vi at der har været/er en aftale vedrørende ovenstående patient (Nancy Berggren), hvor der ud fra 
en aftale på patienten er blevet genereret en besked til dette mobiltelfonnummer. 
 
 

• Gruppeundervisningsnotater (Hele forrige år)(Århus) 
- Udviklet specifikt til Århus Kommune 

 
Statistikken viser data som er registreret i journalen under fanen ’Noter’. 
Der afgrænses på kun at vise noter som starter med; ’gruppeu’. Således er statistikken afgrænset på kun at 
vise notater, startende i en kontekst, som må formodes at være gruppeundervisning, hvilket i sin tid har 
været afklaret ved specifikationsafklaringen. 
Statistikken er ligeledes afgrænset på kun at vise disse notater, hvis de er skrevet forrige år, beregnet ud fra 
den dag, hvor statistikken trækkes (dags data minus 1 år). 
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• Gruppeundervisningsnotater (Indeværende år)(Århus 
- Udviklet specifikt til Århus Kommune 

 
Statistikken viser det samme som ovenstående (Gruppeundervisningsnotater (Hele forrige år)(Århus)), dog 
for indeværende år. 
 
 

• Erosio diagnoser Kode 3 (drenge) 
 
Statistikken viser drenge, som har fået stillet diagnosen ’Erosio dentinum 3. grad’. 
Der afgrænses ikke på om denne er fejlmarkeret eller ej, heller ikke om patienten er aktiv eller arkiveret. 
 
Der vises kun patienter, som er 12 år eller 15 år, på det tidspunkt hvor statistikken trækkes. 
 
 

• Erosio diagnoser Kode 2 (drenge) 
 
Statistikken viser drenge, som har fået stillet diagnosen ’Erosio dentinum 2. grad’. 
Der afgrænses ikke på om denne er fejlmarkeret eller ej, heller ikke om patienten er aktiv eller arkiveret. 
 
Der vises kun patienter, som er 12 år eller 15 år, på det tidspunkt hvor statistikken trækkes. 
 
 

• Erosio diagnoser Kode 1 (drenge) 
 
Statistikken viser drenge, som har fået stillet diagnosen ’Erosio dentinum 1. grad’. 
Der afgrænses ikke på om denne er fejlmarkeret eller ej, heller ikke om patienten er aktiv eller arkiveret. 
 
Der vises kun patienter, som er 12 år eller 15 år, på det tidspunkt hvor statistikken trækkes. 
 
 

• Erosio diagnoser Kode 3 (piger) 
 

Statistikken viser drenge, som har fået stillet diagnosen ’Erosio dentinum 3. grad’. 
Der afgrænses ikke på om denne er fejlmarkeret eller ej, heller ikke om patienten er aktiv eller arkiveret. 
 
Der vises kun patienter, som er 12 år eller 15 år, på det tidspunkt hvor statistikken trækkes. 
 
 

• Erosio diagnoser Kode 2 (piger) 
 
Statistikken viser piger, som har fået stillet diagnosen ’Erosio dentinum 2. grad’. 
Der afgrænses ikke på om denne er fejlmarkeret eller ej, heller ikke om patienten er aktiv eller arkiveret. 
 
Der vises kun patienter, som er 12 år eller 15 år, på det tidspunkt hvor statistikken trækkes. 
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• Erosio diagnoser Kode 1 (piger) 
 
Statistikken viser piger, som har fået stillet diagnosen ’Erosio dentinum 1. grad’. 
Der afgrænses ikke på om denne er fejlmarkeret eller ej, heller ikke om patienten er aktiv eller arkiveret. 
 
Der vises kun patienter, som er 12 år eller 15 år, på det tidspunkt hvor statistikken trækkes. 
 
 

• Antal succesfuldt afsendte Nemsms'er og digital post pr. måned i indeværende år 
 
Statistikken viser antallet af NemSMS’er og Digital Post, der er afsendt med succes, pr. måned for 
indeværende år. NemSMS er defineret ved at være ’Servicebeskeder fra Tandplejen’. Digital Post er 
defineret ved at være ’Meddelelser fra Tandplejen’. 
 
Når en besked er afsendt med succes, er dette defineret ud fra at beskeden er leveret til eBoks, som har 
kvitteret for modtagelsen. Derfra er det eBoks, som står for leveringen af beskeden. 
 
 

• Patienter der ikke bor på samme adresse som hverken mor eller far 
 
Statistikken viser aktive patienter i alderen fra og med 0 til og med 17, som ikke har den samme adresse 
registreret i TMTand, som hverken patientens mor eller far. 
 
 

• Faxe statistik – Undersøgelser 
- Udviklet specifikt til Faxe Kommune 

 
Statistikken viser patienter som har haft en aftale, der er kategoriseret som ’undersøgelse’. Dette er 
afgrænset på aftaletyper. Der er også afgrænset på at vise aftaler, som har startdato efter den 1/1-2009. 
Der vises cprnummer, datoen for starttidspunktet på denne aftale, patientens alder, hvilken aftaletype der 
er tale om, ud fra det som er oplyst i feltet ’Udskriftindstillinger’ i Administrationsmodulet under 
’Aftaletyper’. Der vises også navnet på aftalen, varigheden, samt hvilken bruger der er sat på aftalen og 
aftalens status. 
 
Statistikken er afgrænset til kun at vise aftaletyper med følgende værdier: 112, 20, 108, 82, 50, 44, 74, 109, 
4 og 123. Disse værdier er kategoriseret som ’undersøgelse’. 
 
 

• Faxe statistik – Behandlinger 
- Udviklet specifikt til Faxe Kommune 

 
Statistikken viser samme kolonner som statistikken ovenover ’Faxe statistik – Undersøgelse’. 
Denne statistik viser patienter, som har haft en aftale der er kategoriseret som ’behandling’. Dette er 
afgrænset på aftaletyper. 
Der er også afgrænset på at vise aftaler, som har startdato efter den 1/1-2009. 
 
Statistikken er afgrænset til kun at vise aftaletyper med følgende værdier:127, 51, 52, 67, 64, 17, 72, 73, 
101, 81, 15, 43, 92, 94, 140, 129, 68, 30, 126, 124, 19 og 34. Disse værdier er kategoriseret som 
’behandling’. 
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• CPR-nummer fordelt på Stamklinik 
 
Statistikken viser klinikker og cpr-numre. 
Der vises kun aktive patienter og den caries-kliniktilknytning, som patienten har. Har patienten ingen 
caries-klinik tilknyttet på stamkortet, bliver patienten ikke vist i statistikken. 
 
 

• Status for ODU-SV-PB (BKT) 
- Udviklet specifikt til Ballerup Kommune (BKT-modulet) 

 
Statistikken viser cpr-nummer, klinik, aftaletidspunkt og aftalestatus, for aftaler med aftalestatus der har en 
værdi ’mindre end eller lig med’ 100. 
Der vises kun aftaler, der har en startdato der ligger 180 dage tilbage og 90 dage frem i forhold til den dag, 
hvor statistikken trækkes. 
 
 

• Patienter med carieserfaring 
 
Statistikken viser patienter med carieserfaring, fordelt på skoledistrikt, indelt efter alder. 
Statistikken fungerer på den måde, at statistikken finder en SCOR-registrering, hvorefter der noteres 
patientens alder og skoledistrikt, derefter sættes der et ’0’ eller ’1’ i kolonnen ’Carieserfaring’, altefter om 
patienten har carieserfaring eller ej. 
1 betyder at der er caries. 0 betyder at der ikke er caries. 
 
Carieserfaring er defineret ud fra SCOR-indberetninger, hvor der ses på ’Caries- Dentalis, Secunda og 
Plastfyldninger, uanset hvilken tand eller flade, der er registreret på. Der skældnes heller ikke mellem 
primære og permanente tænder. 
Der vises kun patienter, hvor SCOR-skemaet er indberettet, da data som nævnt trække ud fra SCOR-
definitionen og dennes indberetningen. 
 
 

• Esbjerg, Stamoplysninger på oms-patienter 
- Specifikt udviklet til Esbjerg 

 
Statistikken viser stamoplysninger på patienter som har en patientsatus med en af følgende værdier; 15, 4 
og 100. Der vises kun aktive patienter. 
Der vises cpr, fulde navn, adresse, postnummer, by og caries-klinikken som patienten er tilknyttet. 
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• Intervaller mellem US – journal 
- Specifikt udviklet til Syddjurs 

 
Statistikken viser antallet af måneder mellem undersøgelser for aktive patienter, som har en patientstatus 
på det tidspunkt som statistikken trækkes på, med en af følgende værdier; 19, 20, 21, 1, 30, 13, 44. 
 
Undersøgelser er i statistikken defineret ved at være begrebet der er brugt i journalen, registreret som en 
diagnose, hvor denne ikke er fejlmarkeret. 
Begrebet har SKS-kode; ’DZ012’ og hedder ’Undersøgelse’, samt SKS-koden ’ TMTTMPPD’ der hedder 
’Statusundersøgelse’. 
 
Diagnosen skal være skrevet mellem den 1/1-2019 og 31/12-2020. 
I statistikken frasorteres der undersøgelsesintervaller, hvis disse er på mindre end 2 måneder. 
Behandleren som står på statistikken, er den behandler som registrerede den næstnyeste (ikke den 
seneste) undersøgelsesdiagnose på patienten. 
 
 

• Patienter OR-status Henvist OR klinik siden 2017 
 
Statistikken viser historikken over orto-statust på patienter, som har haft orto-status; ’Henvist OR klinik’. 
Der vises  cprnummer, år og måned for hvornår patienten fik orto-status ’Henvist til OR klinik’, samt hvilken 
kommune patienten har på det tidspunkt hvor statistikken trækkes. 
 
Der vises kun patienter, hvis orto-status skiftet til ’Henvist OR klinik’ er sket den 1/1-2017 eller 
efterfølgende. Der vises både aktive og arkiverede patienter. 
 
Der kan altså med denne statistik ses en historik over patienter med orto-status ’Henvist OR klinik’. 
 
 

• Århus - Patienter uden SCOR registreringer i indeværende år 
 
Dette udtræk finder de patienter frem som har fået gemt et SCOR skema i løbet af indeværende år, men 
hvor der er ikke er trykket på ”indberet”-knappen. Patienterne bliver listet med årgang, cpr-nummer og 
klinik. 
Patienterne er afgrænset på at være alle årgange mellem 0 og 18 årige. 
 
 

• Patienter med ikke-aktiv cariesbehandler tilknyttet 
 
Statistikken viser aktive patienter, som har en caries-stambehandler tilknyttet, hvor denne behandler ikke 
er aktiv. 
Der tages ikke højde for oplysninger omkring orto-klinik og orto-stambehandler. 
 
 

• Patienter med ikke-aktiv ortobehandler tilknyttet 
 
Statistikken viser aktive patienter, som har en orto-stambehandler tilknyttet, hvor denne behandler ikke er 
aktiv. 
Der tages ikke højde for oplysninger omkring caries-klinik og caries-stambehandler. 
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• Cariesbehandlere uden kliniktilknytning med patienter 
 
Statistikken viser cariesbehandlere, som har patienter tilknyttet, hvor behandleren ikke er tilknyttet nogle 
klinikker. 
Det kan ses om behandleren og patienten er aktiv eller ikke aktiv. 
Hvis en patient er aktiv, vil der i kollonen ’Patient 0=aktiv/1=passiv’, være et 0, hvis patienten er aktiv og 
der vil stå 1, hvis patienten er arkiveret. 
 
For behandleren skal der ses på data i kollonen ’Behandler 1=aktiv/0=passiv’. Her er det modsat 
patienterne, hvilket betyder at der her vil stå 1, hvis behandleren er aktiv og der vil stå 0, hvis behandleren 
ikke er aktiv. 
Der tages ikke højde for oplysninger omkring orto-stambehandler. 
 
 

• Ortobehandlere uden kliniktilknytning med patienter 
 
Statistikken viser ortobehandlere, som har patienter tilknyttet, hvor behandleren ikke er tilknyttet nogle 
klinikker. 
Det kan ses om behandleren og patienten er aktiv eller ikke aktiv. 
Hvis en patient er aktiv, vil der i kollonen ’Patient 0=aktiv/1=passiv’, være et 0, hvis patienten er aktiv og 
der vil stå 1, hvis patienten er arkiveret. 
 
For behandleren skal der ses på data i kollonen ’Behandler 1=aktiv/0=passiv’. Her er det modsat 
patienterne, hvilket betyder at der her vil stå 1, hvis behandleren er aktiv og der vil stå 0, hvis behandleren 
ikke er aktiv. 
Der tages ikke højde for oplysninger omkring caries-stambehandler. 
 
 

• Aktive patienter med anden bopæl end Furesø 
 
Statistikken viser aktive patienter, hvor bopælskommunen ikke er 190. 
Statistikken viser cpr, navn, patientstatus, caries kliniktilknytning og bopælskommune. 
 
 

• Haderslev - Status på aftaler pr. skoledistrikt i indeværende år 
- Specifikt udarbejdet til Haderslev 

 
Statistikken viser patienter og deres skoledistrikt, stambehandler, stamklinik på det tidspunkt hvor 
statistikken trækkes. Patienterne der bliver vist, er patienter der har en aftale som har en af følgende 
statusser: Udeblevet: 600, Udeblevet OK: 610, Afbud patient: 700, Mødt: 500, Fremskrevet: 401, Journal 
ført: 405. Aftalerne skal have en startdato, som er i indeværende år. 
Der vises også den status, som aftalen har. 
 
Der vises kun patienter med følgende skoledistrikter: 51001, 510002, 510003, 510004, 510005, 510006, 
510007, 510008, 510009. 
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• Halsnæs aktive patienter 0-18 år 
- Specifikt udviklet til Halsnæs 

 
Statisikken viser antallet af aktive patienter mellem 0-18 år. Der vises kun patienter, som har én af følgende 
patientstatusser: 6, 1001, 1, 5, 1009. 
 
 

• Halsnæs aktive omsorgspatienter 
- Specifikt udviklet til Halsnæs 

 
Statistikken viser antallet af aktive omsorgspatienter. Der vises kun patienter, som har én af følgende 
patientstatusser: 4, 100. 
 
 

• Halsnæs aftaler sidste måned omsorgspatienter  
- Specifikt udviklet til Halsnæs 

 
Statistikken viser antallet af aftaler med status ’Ankommet’ (defineret ved en bookingStatus med værdi 500 
eller 510), samt antallet af aftaler med status ’Afbud’ (defineret ved en bookingStatus med værdi 700 eller 
703). Aftalen skal være afholdt i forrige måned. Der vises kun patienter, som har én af følgende 
patientstatusser; 4, 100. 
 
 

• Halsnæs aftaler sidste måned patienter 0-18 
- Specifikt udviklet til Halsnæs 

 
Statistikken viser antallet af aftaler med status ’Ankommet’ (defineret ved en bookingStatus med værdi 500 
eller 510), samt antallet af aftaler med status ’Afbud’ (defineret ved en bookingStatus med værdi 700 eller 
703) og aftaler med status ’Udeblevet’ (defineret ved en bookingStatus med værdi 600 eller 610). Aftalen 
skal være afholdt i forrige måned. Der vises kun patienter, som har én af følgende patientstatusser; 6, 1001, 
1, 5, 1009, 2. 
 
 

• Rådighedsudtræk over behandlere 
 
Statistikken beregner hvor meget ledig tid der er hos behandlerne. 
Den ledige tid defineres ud fra at se på både web-tilgængelighed og på almindelig tilgængelighed. 
Der vises tiden på de aftaler, som behandleren har for en given periode, men kun for aftaler som har en 
værdi der er defineret i nøgleordet 'SelfServiceStatusCodes' (under BorgerDK).  
 
Hvis en behandler har tilgængelighed, vil behandleren figurere i resultatet, når statistikken trækkes, uanset 
hvor langt fremme denne behandler har tilgængelighed, eller hvor langt tilbage der var tilgængelighed for 
denne behandler. 
 
Med denne statistik vil man kunne arbejde videre i Excel og se hvor meget ledig tid der er for en behandler 
på en given periode og man kan eventuelt kunne udarbejde diagrammer, som viser hvor meget ledig tid 
den enkelte behandler har i en given periode, både før d.d. og fremadrettet. Der vises data i forhold til stol 
og klinik, som også kan benyttes i forbindelse med arbejdet med disse data. 
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• CFT - Ortostatusskifte i forrige måned 
 
Statistikken viser de patienter som har fået ændret Ortostatus i forrige måned. Der vises Cpr-nummer, 
patientens nuværende ortostatus og datoen for hvornår patienten har fået den nye ortostatus i forrige 
måned. Der vises dog ikke patienter der i forrige måned har fået statussen ’Endnu ikke visiteret’. 
 

• Haderslev – Gram patienter 
- Udviklet specifikt til Haderslev 

Viser CPR, adresse på patienten og forældre fornavn og efternavn, samt forældre CPR, på de forældre som 
har forældremyndighed over patienten. 
Der vises kun patienter som har postnummer; 6510. 
Der vises kun patienter, som har en aftale med status 500 (Mødt). 
Aftalen skal have en startdato større end 1/1-2020. 
 

• Sønderborg - Rådighedsudtræk over behandlere 
 
Statistikken fungerer på samme måde som ’Rådighedsudtræk over behandlere’. 
Der er i denne statistik tilføjet 2 kolonner mere. Der vises netto-tid omregnet til timer og en kolonne der 
viser stillingsbetegnelse for behandleren. 
 

• Gribskov aktive patienter 0-18 år 
 
Statistikken viser antallet af aktive patienter mellem 0-18 år. 
 
 

• Gribskov aktive omsorgspatienter 
- Specifikt udviklet til Gribskov 

 
Statistikken viser antallet af aktive omsorgspatienter. Der vises kun patienter, som har én af følgende 
patientstatusser: 20, 14, 21, 18, 10, 8, 19, 9, 13, 12, 11. 
 
 

• Gribskov aftaler sidste måned omsorgspatienter  
- Specifikt udviklet til Gribskov 

 
Statistikken viser antallet af aftaler med status ’Ankommet’ (defineret ved en bookingStatus med værdi 500 
eller 510), samt antallet af aftaler med status ’Afbud’ (defineret ved en bookingStatus med værdi 700 eller 
703). Aftalen skal være afholdt i forrige måned. Der vises kun patienter, som har én af følgende 
patientstatusser; 20, 14, 21, 18, 10, 8, 19, 9, 13, 12, 11. 
 
 

• Gribskov aftaler sidste måned patienter 0-18 
 
Statistikken viser antallet af aftaler med status ’Ankommet’ (defineret ved en bookingStatus med værdi 500 
eller 510), samt antallet af aftaler med status ’Afbud’ (defineret ved en bookingStatus med værdi 700 eller 
703) og aftaler med status ’Udeblevet’ (defineret ved en bookingStatus med værdi 600 eller 610). Aftalen 
skal være afholdt i forrige måned. 
 

 


