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Baggrund
På møde i arbejdsgruppen for Data og Økonomi den 20. august 2015 blev det besluttet at udarbejde en
vejledning til brug for udtræk fra det nye KØS på eSundhed.
Formålet med vejledningen er at skabe grundlag for ensretning af udtræk fra det nye KØS i Region
Hovedstaden. Vejledningen kan anvendes af både region og kommuner i Region Hovedstaden og kan
bruges som inspirationsmateriale eller arbejdsredskab. Er der spørgsmål, som ikke besvares i vejledningen,
anbefaler arbejdsgruppen for Data og Økonomi, at der rettes henvendelse til Sundhedsdatastyrelsen, som
drifter eSundhed herunder det nye KØS, via kommedpostkassen kommed@ssi.dk
I vejledningen af udtræk fra det nye KØS tages der afsæt i brugergrænsefladerne KØS Analyse og KØS
Avanceret, da det er via disse brugergrænseflader, kommunerne har mulighed for selv at arbejde med data
herunder uploade CPR populationer (KØS Avanceret).
Det skal bemærkes, at vejledningen på ingen måde er udtømmende i forhold til de udtræk, som er mulige at
foretage med det nye KØS.
God læselyst!
På vegne af arbejdsgruppen for Data og Økonomi

Kommunerne i Region Hovedstaden:

Region Hovedstaden

Lars Engberg, Københavns Kommune
Inger Piper, Center for Økonomi
Tine Panton,Helsingør Kommune
Conni Christiansen, Center for Sundhed
Helle Risager Lund, Hvidovre Kommune
Per Stenberg Christensen, Center for Økonomi
Karen Skjønaa, Københavns Kommune
Iben Kamp Lundbergh, Nordsjællands Hospital
Lisbeth Nielsen, Bornholms Regionskommune
Sven Knudsen, Psykiatrien
Pernille Eriksen, Rudersdal Kommune
Bente Andersen, Rødovre Kommune
Anne Svanholm, Frederiksberg Kommune (ressourceperson)
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Analyse- og udtræksværktøjer på eSundhed
Sundhedsdatastyrelsen stiller forskellige analyse- og udtræksværktøjer til rådighed via informationsportalen
eSundhed, der består af både en åben og lukket portal. Herudover kan regioner og kommuner søge om
adgang til KØS grunddata via forskermaskinen hos Sundhedsdatastyrelsen.
På eSundhed finder du vejledninger til de forskellige værktøjer, herunder også til det nye KØS. Nærværende
vejledning skal ses som et supplement til Sundhedsdatastyrelsens vejledninger. Den vedrører udtræk via
KØS Avanceret og giver nogle konkrete anvisninger på, hvordan specifikke udtræk afgrænses. Der er
medtaget en enkelt skabelon til udtræk fra KØS Analyse, da dette udtræk vedrørende antal
færdigbehandlingsdage, ikke kan laves i KØS Avanceret.

KØS brugergrænsefladen
Med KØS brugergrænsefladen kan regioner og kommuner tilgå sundhedsdata beriget med
arbejdsmarkedsdata fra Beskæftigelsesministeriets DREAM register, med data fra kommunale
omsorgssystemer (EOJ) indberettet til Danmarks Statistik samt data, der angiver, om borgerne bor i
plejebolig eller har en kronisk lidelse og det er muligt at fordele data ned på sogneniveau.
Det er desuden muligt at uploade CPR populationer på borgere eksempelvis fra de kommunale
omsorgssystemer, hvorefter data i KØS afgrænses til denne gruppe borgere. For hvert udtræk er det muligt
at se det samlede antal unikke borgere, udtrækket vedrører.
Det er muligt at eksportere udtræk fra KØS brugergrænsefladen til Excel eller SAS.
Det nye KØS kan tilgås via følgende link: https://esundhed.sum.dsdn.dk/oekonomi/koes/Sider/forside.aspx
Figur 1: Forsiden for det nye KØS på eSundhed
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Det nye KØS består af tre analyse- og udtræksværktøjer henholdsvis:
• KØS Standardudtræk
• KØS Analyse
• KØS Avanceret

KØS Standardudtræk
Fra KØS Standardudtræk er det muligt at tilgå præfabrikerede udtræk pt. under følgende tre hovedtemaer:
Befolkningen, Børn & Unge og Over 65 år. En række af de skabeloner til udtræk fra KØS Avanceret, som er
beskrevet i denne vejledning, tager udgangspunkt i, at tallene fra standardudtrækkene skal kunne genskabes.
Herved er det muligt at foretage en afgrænsning, som svarer til den, der anvendes i standardrapporterne –
men med mulighed for at tilføje yderligere kriterier eller for at detaljere udtrækket yderligere. Eksempelvis
er standardrapporten for forebyggelige indlæggelse afgrænset til borgere med en forudgående EOJ-kontakt.
Hvis kommunens tal herfor ikke er valide, kan forebyggelige indlæggelser i stedet trækkes i KØS
Avanceret, hvor kravet om EOJ-kontakt kan fravælges.

KØS Analyse
Fra KØS Analyse tilgår brugeren sundhedsdata opdelt på henholdsvis somatik, psykiatri og sygesikring
(kaldes ”Almen praksis” i KØS, men omfatter al sygesikring) med mulighed for at afgrænse sundhedsdata
på, hvad der medfinansieres og fuldfinansieres af kommunerne. Alt efter hvilket dataperspektiv, der vælges,
tilpasses dimensioner og tællevariable. Det er således ikke muligt for brugeren at foretage et ”forkert”
udtræk, da der altid vil være en relation mellem dimensioner og tællevariable.
I KØS Analyse er det muligt at se arbejdsmarkedsdata i relation til sundhedsydelser eksempelvis kan man
opgøre indlæggelser for borgere på overførselsindkomst.
Det er muligt at gemme afgrænsningerne i et udtræk og eksempelvis månedsvis hente udtrækket fra KØS
Analyse, når KØS data er opdateret. Udtræk fra KØS Analyse kan eksporteres til Excel.

KØS Avanceret
Som bruger kan man fra KØS Avanceret tilgå det fulde KØS datagrundlag, og der kan foretages udtræk med
afgrænsning på tværs af de tilgængelige dataområder somatik, psykiatri, almen lægepraksis (som dækker al
sygesikring) og befolkningsdata. Det gør det mere kompleks at lave udtræk og at sikre den rigtige
sammenhæng mellem dimension og tællevariabel. Derfor også denne vejledning med konkrete anvisninger
på, hvordan specifikke udtræk afgrænses.
Der indgår desuden en række hjælpemarkører. Fx er det muligt at afgrænse på de forebyggelige
indlæggelser, at opdele indlæggelser på indlæggelsestidspunkt, at afgrænse på bidiagnoser og
procedurekoder, at fordele data på sognedistrikter og at benytte ”antal unikke CPR” som tællevariabel.
Afgrænsningerne fra et udtræk kan gemmes og eksempelvis hentes månedligt, når KØS data er opdateret.
Det er muligt at eksportere udtræk fra KØS Avanceret til Excel.

Vejledning til udtræk fra KØS Avanceret
Den følgende vejledning i udtræk fra KØS Avanceret er målrettet kommunerne i Region Hovedstaden, og
kan anvendes som inspiration til, hvordan udtræk fra det nye KØS på eSundhed foretages. Vejledningen
tager udgangspunkt i nogle konkrete eksempler på udtræk af relevans for kommunerne:
•
•

Akutte forebyggelige indlæggelser
Fornyet kontakt (genindlæggelser)
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•
•
•
•
•

Somatiske færdigbehandlede dage samt hospicedage (KØS Analyse)
Forbrug af sundhedsydelser for borgere med en kronisk lidelse
Forbrug af sundhedsydelser for en kommunal egengruppering
Forbrug af sundhedsydelser for borgere på overførselsindkomst
Køns- og alderskorrigeret sammenligning af kommunernes udgifter til kommunal medfinansiering.

Akutte forebyggelige indlæggelser
I det følgende gennemgås afgrænsningerne for akutte forebyggelige indlæggelser jævnfør boks 1. Udtrækket
er foretaget i KØS Avanceret.
Bemærk:
•

•

Indtil medio januar 2016 var standardrapporten i KØS for forebyggelige indlæggelser afgrænset til
akutte forebyggelige indlæggelser. Det er siden 15. januar ændret til at omfatte både akutte og ikkeakutte forebyggelige indlæggelser. Sundhedsdatastyrelsen har lavet denne ændring så opgørelsen
svarer til definitionen af forebyggelige indlæggelser, som den er aftalt med KL og Danske Regioner i
monitorering af sundhedsaftaler. Skabelonen her afgrænser til akutte indlæggelser, men variablen
kan nemt udelades.
Region Hovedstaden ligeledes har fokus på forebyggelige indlæggelser i den ledelsesinformation,
som er tilgængelig fra regionens hjemmeside. Der vil forekomme mindre forskelle i de data, der
trækkes for akutte forebyggelige indlæggelser fra KØS versus Region Hovedstaden, idet der
anvendes et forskelligt datagrundlag. I regionens ledelsesinformation anvendes der kun data for
aktivitet på regionens hospitaler. Desuden sker der en kobling af forløb således, at flere efter
hinanden følgende indlæggelser kobles sammen til ét forløb såfremt, indlæggelse og udskrivning
sker inden for samme dato. Dette gør sig også gældende ved overflytning mellem to offentlige
hospitaler i regionen.
Som kommune er det derfor ikke sikkert, at præcis samme antal akutte forebyggelige indlæggelser
kan genskabes en til en i det nye KØS.

Det nye KØS giver mulighed for at analysere data for akutte forebyggelige indlæggelser på et lavere
detaljeringsniveau end det er muligt i ledelsesinformationen fra Region Hovedstaden. Den enkelte kommune
kan fra KØS Avanceret eksempelvis uploade en egen kommunal CPR population for borgere, der modtager
hjemmehjælp eller borgere i plejecenter eller benytte dimensionen for EOJ eller Plejebolig (se eksempel på
anvendelse af dimensioner for EOJ og plejebolig i figur 5 og 6).
Følgende kriterier ligger til grund for om en indlæggelse betegnes som værende akut forebyggelig:
•
•
•

Alene akutte (forebyggelige) somatiske indlæggelser medtages
Indlæggelsesdiagnosen (aktionsdiagnosen på første afdelingsudskrivning) skal være en
forebyggelige diagnose
De forebyggelige diagnoser:
o Blærebetændelse (DN30* undtagen DN303* og DN304*)
o Brud (DS02*, DS12*, DS22*, DS32*, DS42*, DS52*, DS62*, DS72*, DS82*, DS92*)
o Dehydrering (DE869*)
o Ernæringsbetinget anæmi (blodmangel) (DD50*, DD51*, DD52*, DD53*)
o Forstoppelse (DK590*)
o Gastroenteritis (DA09*)
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o
o
o

Nedre luftvejssygdom (DJ12*, DJ13*, DJ14*, DJ15*, DJ18*, DJ20*, DJ21*, DJ22*, DJ40*,
DJ41*, DJ42*, DJ43*, DJ44*, DJ45*, DJ46*, DJ47*)
Sociale og plejemæssige forhold (DZ59*, DZ74*, DZ75*)
Tryksår (DL89*)

Stjernemarkeringen (*) angiver, at underliggende diagnoser medtages.
•

Borgere afgrænses til 65+årige

Nedenstående boks 1 viser afgrænsningerne i KØS Avanceret for akutte forebyggelige indlæggelser, mens
figur 2 illustrerer udtrækket fra KØS Avanceret i forhold til fordelingen af dimensioner og tællevariable.
Af figur 3 fremgår, hvordan filterfunktionen i enten KØS Analyse eller KØS Avanceret kan benyttes til
afgrænsning under hver dimension inden, dimensionen placeres under eksempelvis rækker eller kolonner i
tabelområdet.

Boks 1: Afgrænsninger i KØS Avanceret for akutte forebyggelige indlæggelser.
Valgte dimensioner under FILTER:
Dataområde hierarki (Somatik stationær), Alder (65+), Akut indlæggelse (Akut), Betalerregion (Region
Hovedstaden), Kommunal (med)finansiering (Kommunal medfinansiering & Kommunal fuldfinansiering)
Valgte dimensioner under RÆKKER:
Betalerkommune, Forebyggelig indlæggelse (alle vælges under filter på nær ”ikke relateret” og ”ikke
forebyggelig indlæggelse”)
Valgte dimensioner under KOLONNER:
Takstperiode (under filter vælges 2014 og 2015)
Valgte tællevariable under VÆRDIER:
Under Somatik vælges: Antal sygehusudskrivninger og Kommunal medfinansiering (somatik)
Under Tværgående tællevariable vælges: Antal unikke personer (total)
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Figur 2: Akutte forebyggelige indlæggelser

Klik på ”Gem analyse” for at
gemme afgrænsninger i dit
udtræk til senere brug.
Klik på ”Eksporter” for at
hente det færdige udtræk over
i Excel hos dig selv.
Klik på ”Upload CPR- nr. for
at uploade en CPR population
i KØS Avanceret

Træk enten dimensionerne
hertil eller klik på den lille
drop down pil ud for hver
dimension (se eksempel i
figur 4)

Dimensioner i Kolonner,
Rækker og Værdier vises i
selve tabellen, der dannes,
mens dimensioner i Filtre kan
bruges til bagvedliggende
afgrænsning af udtrækket
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Figur 3: Eksempel på anvendelse af drop down pil ved valg af dimensioner

Klik på den lille drop down pil for
at vælge om dimensionen skal
tilføjes enten:
1. Føj til Rapportfilter
2. Føj til Rækkenavne
3. Føj til Kolonnenavne
Eller afgræns på dimensionen via
”Filtrer” inden den trækkes/vælges
til rapportfilter, rækker eller
kolonner.
NB! Afgrænsning på filtrer slår
først igennem, når dimensionen er
valgt.

Akutte forebyggelige indlæggelser og EOJ data
Kommunerne kan have interesse i at opgøre akutte forebyggelige indlæggelser for borgere, som er kendt af
kommunen ved, at de modtager hjemmehjælp. I KØS Avanceret er det muligt at koble forebyggelige
indlæggelser med kommunale omsorgsdata (EOJ-data). Der kan imidlertid være usikkerhed forbundet med
disse udtræk. De kommunale EOJ-data videreformidles månedligt fra Danmarks Statistik til
Sundhedsdatastyrelsen. Danmarks Statistik indhenter sit EOJ datagrundlag fra kommunerne via
leverandører, eksempelvis KMD. Der er dermed tale om en formidlingsproces af EOJ data med flere led og
’fejlkilder’.
Arbejdsgruppen for Økonomi og Aktivitet har kontaktet KL med henblik på at få belyst udfordringerne på
området. KL oplyser, at der er flere forskellige udfordringer og det handler bl.a. om:
• At kommunerne har vanskeligt ved at verificere de data, der indberettes til DST. Dels fordi
kommunens it-leverandør ikke leverer en ”kopi” af de indberettede data til kommunen. Dels fordi de
data der efterfølgende modtages fra Danmarks Statistik til validering er på et relativt overordnet
niveau.
• At dataindsamlingen beror på en forudsat systemopsætning og registreringspraksis i kommunerne,
som ikke er beskrevet af it-leverandører, hvilket betyder at det er svært at finde og identificere
fejlkilder.
• At der kun i begrænset omfang er løbende opfølgning på dataindberetningen, så der opstår datahuller
og dataspring sfa. manglende leverancer eller ændrede opsætninger som ikke umiddelbart opdages
og rettes.
• At skift af EOJ-system i kommunerne giver anledning til dataspring, dobbeltindberetninger og andre
overgangsproblemer
Arbejdsgruppen for Data og Økonomi anbefaler derfor, at den enkelte kommune – så vidt det er muligt undersøger, hvorvidt EOJ dataene i KØS stemmer overens med indberetningen i eget omsorgssystem.
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Herudover håber arbejdsgruppen, at kommunerne i fællesskab vil arbejde for, at kvaliteten af EOJ
indberetningen højnes, så der bliver overensstemmelse mellem de EOJ data, der findes i eget omsorgssystem,
Danmarks Statistik og KØS.
I figur 4 er illustreret, hvordan dimensionen EOJ ydelser kan anvendes i forbindelse med udtræk fra KØS
Avanceret. Det er muligt at udvælge (filtrer) på de underliggende dimensioner: Genoptræning og
vedligeholdelsestræning, hjemmesygepleje, leveret hjemmehjælp og visiteret hjemmehjælp under
dimensionen EOJ ydelser. Endvidere er det muligt at foretage filtrering på antallet af timer en ydelse er
leveret/visiteret samt afgrænse på akutte, planlagte eller erstatningsbesøg alt efter, hvilken underliggende
dimension der vælges.
EOJ ydelserne er koblet med sundhedsdata i det nye KØS således, at en borger skal have modtaget en EOJ
ydelse op til 10 dage inden en hospitalskontakt (indlæggelse eller ambulant besøg), besøg ved egen læge
eller speciallæge for at indgå i optællingen af henholdsvis antal indlæggelser (sygehusudskrivninger),
ambulante besøg eller sygesikringsydelser.
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Figur 4 : Eksempel på afgrænsning med EOJ dimensionen, der kan tilføjes udtrækket akutte forebyggelige indlæggelser

Under dimensionen EOJ ydelser er
der lavet hierarkier som gør det
muligt at foretage forskellige
afgrænsninger på EOJ data.
I dette eksempel er 1. Leveret
hjemmehjælp valgt, da det afspejler
den faktiske hjemmehjælp en borger
har modtaget op til 10 dage inden en
hospitalskontakt eksempelvis
indlæggelse.
1.a Leveret hjemmehjælp giver
mulighed for at afgrænse på det
timeantal en borger kan modtage
leveret hjemmehjælp i.
TIP – brug filtrer funktionen (lille
drop down pil) som vist i figur 4 ved
afgrænsning på EOJ.
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Akutte forebyggelige indlæggelser og plejeboligdata
Der er endvidere et fokus blandt kommunerne på akutte forebyggelige indlæggelser i relation til beboere i
plejecenter. I det nye KØS er det muligt at benytte dimensionen plejebolig, hvor datagrundlaget er indhentet
på baggrund af tilbagemeldinger fra kommunerne på folkeregisteradresser for de enkelte plejeboliger.
Indsamlingen af plejeboligdata er foretaget af Sundhedsdatastyrelsen (tidligere del af Statens Serum Institut)
i 2011 og 2013. De nuværende plejeboligdata i det nye KØS er fra 2011 indsamlingen og er behæftet med
usikkerhed i forhold til den indsamling, som blev foretaget i 2013. Sundhedsdatastyrelsen har tidligere
meddelt, at en opdatering af plejeboligdataene med afsæt i 2013 indsamlingen er i gang og forventeligt
foreligger i det nye KØS i løbet af 2016. Med dimensionen er det muligt at fordele akutte forebyggelige
indlæggelser på plejecenterniveau.
Arbejdsgruppen for Data og Økonomi anbefaler, at kommunerne undersøger kvaliteten af dimensionen
plejebolig efter opdateringen af dimensionen med 2013 dataindsamlingen i 2016. Oplever en kommune, at
der er afvigelser mellem faktiske plejecentre og det, der fremgår af det nye KØS, kan kommunen rette
henvendelse til Sundhedsdatastyrelsen via kommedpostkassen kommed@ssi.dk
Men også på dette område håber arbejdsgruppen, at kommunerne i fællesskab vil arbejde for, at kvaliteten af
plejeboligdata højnes, så udtræk fra KØS er basert på korrekte og opdaterede data.
Plejeboligdata er koblet med sundhedsdata i det nye KØS således, at en borger skal have folkeregisteradresse
på et plejecenter samme dato som hospitalskontakten (indlæggelse eller ambulant besøg), besøg ved egen
læge eller speciallæge for at indgå i optællingen af henholdsvis antal indlæggelser (sygehusudskrivninger),
ambulante besøg eller sygesikringsydelser.
I figur 5 illustreres udtræk fra det nye KØS med dimensionen plejebolig. Ved at afgrænse på enten bopælseller betalerkommune vises alene de plejecentre, som er registreret under den respektive kommune.
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Figur 5 : Eksempel på afgrænsning med plejebolig dimensionen, der kan tilføjes udtrækket akutte forebyggelige indlæggelser

Under dimensionen Plejebolig
er det muligt at afgrænse på om
en borger bor i plejebolig eller
ej (0. Plejebolig indikator).
Under 1. Plejebolig kan
plejeboliger vælges specifikt
ud. Alternativt kan der
afgrænses på den/de ønskede
betaler- eller bopæls kommune,
hvorved plejeboliger
automatisk afgrænses til den
valgt kommune.
TIP – brug filtrer funktionen
som vist i figur 4 ved
afgrænsning på Plejebolig.
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Fornyet kontakt (genindlæggelser)
I det følgende gennemgås afgrænsningerne for fornyet kontakt jævnfør boks 2. Med fornyet kontakt opgøres
antallet af genindlæggelser (sygehusudskrivninger), der er sket inden for 30 dage efter primær indlæggelsen.
Udtrækket er foretaget i KØS Avanceret. I KØS Avanceret kan den enkelte kommune tilpasse udtrækket
yderligere ved eksempelvis at uploade en egen kommunal CPR population for borgere, der modtager leveret
hjemmehjælp eller borgere i plejecenter eller benyttet dimensionerne for EOJ ydelser og plejebolig jævnfør
figur 4 og 5 (se afsnit om EOJ data og plejebolig under akutte forebyggelige indlæggelser).
Nedenstående boks 2 gennemgår afgrænsningerne på fornyet kontakt, mens figur 6 illustrerer udtrækket fra
KØS Avanceret.
Boks 2: Afgrænsninger i KØS Avanceret for fornyet kontakt (genindlæggelser)
Valgte dimensioner under FILTER:
Dataområde hierarki (Somatik stationær), Betalerregion (Region Hovedstaden), Kommunal (med)finansiering
(Kommunal medfinansiering & Kommunal fuldfinansiering) og Fornyet kontakt (Fornyet kontakt)
Valgte dimensioner under RÆKKER:
Betalerkommune
Valgte dimensioner under KOLONNER:
Takstperiode (under filter vælges 2014 og 2015)
Valgte tællevariable under VÆRDIER:
Under Somatik vælges: Antal sygehusudskrivninger og Kommunal medfinansiering (somatik)
Under Tværgående tællevariable vælges: Antal unikke personer (total)
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Figur 6: Fornyet kontakt (genindlæggelser)

Klik på ”Gem analyse” for at
gemme afgrænsninger i dit
udtræk til senere brug.
Klik på ”Eksporter” for at
hente det færdige udtræk over
i Excel hos dig selv.
Klik på ”Upload CPR- nr. for
at uploade en CPR population
i KØS Avanceret

Træk enten dimensionerne
hertil eller klik på den lille
drop down pil ud for hver
dimension (se eksempel i
figur 4)

Dimensioner i Kolonner,
Rækker og Værdier vises i
selve tabellen, der dannes,
mens dimensioner i Filtre kan
bruges til bagvedliggende
afgrænsning af udtrækket
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Færdigbehandlede dage eksklusiv hospice
I det følgende gennemgås afgrænsningerne for færdigbehandlede dage eksklusiv hospice jævnfør boks 3.
Bemærk: Udtrækket foretages i KØS Analyse og ikke i KØS Avanceret.
Flere kommuner vil gerne opgøre antal unikke personer i forbindelse med eksempelvis færdigbehandlede
dage. Dette er desværre ikke muligt i det nye KØS, idet antal unikke personer ikke er koblet med
færdigbehandlede dage i det bagvedliggende datagrundlag. Anvendes antal unikke personer alligevel vil
brugeren opdage, at antal personer er urealistisk højt i forhold til færdigbehandlede dage.
Ved opgørelse af unikke borgere i relation til færdigbehandlede dage henvises i stedet til udtræk fra
Grunddata på eSundhed.
Boks 3: Afgrænsninger i KØS Analyse for færdigbehandlede dage eksklusiv hospice
Valgte dataperspektiv: Somatik
Valgte finansieringsform: Finansiering
Valgte dimensioner under FILTER:
Patienttype (Stationær somatik), Bopælsregion (Region Hovedstaden) og Hospitalstype (Somatik offentlige
hospitaler). OBS: Hospitalstype findes under Behandler geografi, Flere felter (se figur 8)
Valgte dimensioner under RÆKKER:
Bopælskommune
Valgte dimensioner under KOLONNER:
Takstperiode (under filter vælges 2014 og 2015)
Valgte tællevariable under VÆRDIER:
Antal sengedage – færdigbeh. og hospice og Værdi af færdigbeh. dage og hospice dage
NB! Den korrekte tællevariabel ved opgørelse af færdigbehandlede dage er Antal færdigbeh. dage og hospice,
men uheldigvis er der byttet om på tællevariablenes navne i KØS. Derfor benyt Antal sengedage – færdigbeh
og hospice indtil KØS datagrundlaget er opdateret. TIP – brug eventuel udtræk fra Grunddata på eSundhed til
kontrol af om KØS datagrundlaget er opdateret og tællevariablene har fået korrekt navnebetegnelse.

Figur 7 viser afgrænsning på behandlergeografi, hvorunder hospitalstypen hospice kan fravælges, mens figur
8 viser billede af udtrækket for færdigbehandlede dage eksklusiv hospice.
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Figur 7: Afgrænsning på behandlergeografi for at fjerne hospitalstypen hospice
Under behandlergeografi
er det muligt at afgrænse
på ”Flere felter”.
Herunder findes
dimensionen 4.
Hospitalstype.
Klik på den lille drop
down pil og det er muligt
at markere ”somatik
offentlige hospitaler”,
hvorefter hospice ikke
indgår i opgørelsen af
færdigbehandlede dage.
Alternativt kan
hospitalstype vælges til
”Føj til Rapportfilter”
jævnfør eksemplet i figur
9.
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NB! Husk at klikke finansiering af for at kunne
vælge tællevariable og dimensioner for
fuldfinansiering

Figur 8: Færdigbehandlede dage eksklusiv hospice

Klik på ”Gem analyse” for at
gemme afgrænsninger i dit
udtræk til senere brug.
Klik på ”Eksporter” for at
hente det færdige udtræk over i
Excel hos dig selv.

Træk enten dimensionerne
hertil eller klik på den lille
drop down pil ud for hver
dimension (se eksempel i
figur 4)

Dimensioner i Kolonner,
Rækker og Værdier vises i
selve tabellen, der dannes,
mens dimensioner i Filtre kan
bruges til bagvedliggende
afgrænsning af udtrækket
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Forbrug af sundhedsydelser for borgere med en kronisk lidelse (skizofreni)
I det følgende gennemgås afgrænsningerne for forbrug af sundhedsydelser for borgere med en kronisk lidelse
jævnfør boks 4.
Bemærk, at kroniske lidelser (primo 2016) kun omfatter diagnosen skizofreni. Det er altså endnu ikke
muligt at trække forbrug for borgere med fx diabetes eller KOL. Men på sigt forventes det, at dimensionen
kronisk sygdom udbygges til ligeledes at omfatte borgere med diabetes, hjertekarsygdomme, lungelidelser,
muskelskeletlidelser og andre udvalgte psykiske lidelser.
Udtrækket er foretaget i KØS Avanceret og medtager tællevariable på tværs af dataområderne i KØS.
Tip! Ved at vælge tællevariablen kommunal medfinansiering (total) er det muligt at få opgjort den samlede
medfinansiering for den samlede aktivitet under somatik, psykiatri og sygesikring/almen lægepraksis1.
Ønskes medfinansieringen udspecificeret på de enkelte dataområder, så kan brugeren i stedet anvende
tællevariablene for medfinansieringen under hvert enkelt dataområde henholdsvis kommunal
medfinansiering (somatik), kommunal medfinansiering (psykiatri) og kommunal medfinansiering (almen
lægepraksis).
Bemærk, at tællevariablen antal unikke personer (total) tæller det samlede antal unikke personer med en
skizofren lidelse, der har en kontakt med enten somatik, psykiatri og/eller almen lægepraksis.
Bemærk endvidere, at der ikke er foretaget afgrænsning på specifikke specialer under almen lægepraksis i
forhold til opgørelsen af sygesikringsydelser. Ønskes en afgrænsning til speciale 80 (almen lægehjælp) skal
dimensionen ydelse benyttes for afgrænsning på speciale 80, så sygesikringsydelser ved egen praktiserende
læge tælles.
Boks 4: Afgrænsninger i KØS Avanceret for forbrug af sundhedsydelser for borgere med kronisk lidelse
Valgte dimensioner under FILTER:
Dataområde hierarki (Almen lægepraksis, Psykiatri og Somatik), Betalerregion (Region Hovedstaden),
Kommunal (med)finansiering (Kommunal medfinansiering & Kommunal fuldfinansiering), Kronisk sygdom
(Skizofreni) og Takstperiode (2014)
Valgte dimensioner under RÆKKER:
Betalerkommune
Valgte dimensioner under KOLONNER:
Ingen dimensioner vælges
Valgte tællevariable under VÆRDIER:
Under Somatik vælges: Antal besøg og ydelser og Antal sygehusudskrivninger
Under Psykiatri vælges: Antal besøg og Antal udskrivninger
Under Almen lægepraksis vælges: Antal ydelser
Under Tværgående tællevariable vælges: Kommunal medfinansiering (total) og Antal unikke personer (total)
1

Som tidligere bemærket, kaldes dataområdet ”Almen praksis”, men det omfatter al sygesikring.
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Figur 9: Forbrug af sundhedsydelser for borgere med kronisk lidelse

Klik på ”Gem analyse” for at
gemme afgrænsninger i dit
udtræk til senere brug.
Klik på ”Eksporter” for at
hente det færdige udtræk over
i Excel hos dig selv.
Klik på ”Upload CPR- nr. for
at uploade en CPR population
i KØS Avanceret

Træk enten dimensionerne
hertil eller klik på den lille
drop down pil ud for hver
dimension (se eksempel i
figur 4)

Dimensioner i Kolonner,
Rækker og Værdier vises i
selve tabellen, der dannes,
mens dimensioner i Filtre kan
bruges til bagvedliggende
afgrænsning af udtrækket
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Forbrug af sundhedsydelser afgrænset til egen CPR population af borgere
I det følgende gennemgås afgrænsningerne for forbrug af sundhedsydelser afgrænset til en egen population
af borgere jævnfør boks 5.
Udtrækket er foretaget i KØS Avanceret og medtager tællevariable på tværs af dataområderne somatik og
almen lægepraksis i KØS. Ved at uploade egen CPR population til KØS Avanceret vil udtrækket afgrænses
til at vedrøre den specifikke population, der er uploaded.
I eksemplet indgår en population af borgere, som har modtaget leveret hjemmehjælp i Frederiksberg
Kommune i 2014. Det er muligt at indlæses minimum 10 CPR numre til KØS Avanceret. For at et upload af
CPR kan gennemføres skal minimum 10 CPR kunne genfindes i KØS datagrundlaget.
Bemærk:
•

•

Hvis du som i eksemplet uploader en population af borgere, som har modtaget hjemmehjælp i løbet af et
givet år, og trækker forbruget af sundhedsydelser samme år, vil resultatet blive unøjagtigt. Nogle borgere
vil måske først have modtaget hjemmehjælp fra midten af året, og udtrækket vil i så fald omfatte de
sundhedsydelser, borgerne har modtaget før, de blev hjemmehjælpsmodtagere. Jo kortere tidsperiode du
trækker tal for, jo mindre blive dette problem.
Der er strenge restriktioner for, hvordan udtræk for givne CPR-populationer må benyttes. Se
Sundhedsdatastyrelsens vejledning samt afsnittet ”Hvad må man med KØS data” sidst i denne
vejledning.

Tip! Husk at cleare den uploadede CPR population inden et nyt udtræk foretages fra KØS ellers, vil den
uploadede populationen fortsat være gældende for efterfølgende udtræk. Dette gælder også selvom KØS
lukkes ned.
I figur 11 til figur 13 gennemgås processen for upload af CPR, mens figur 10 viser resultatet af et upload.
Boks 5: Afgrænsninger i KØS Avanceret for forbrug af sundhedsydelser afgrænset til egen CPR population
Valgte dimensioner under FILTER:
Dataområde hierarki (Almen lægepraksis og Somatik), Ydelse (Speciale - Almen lægehjælp 80), Kommunal
(med)finansiering (Kommunal medfinansiering & Kommunal fuldfinansiering), Takstperiode (eksempelvis 2014)
og Alder <64 år/54+ år (65+)
Valgte dimensioner under RÆKKER:
Betalerkommune (filtrer på egen kommune)
Valgte dimensioner under KOLONNER:
Valgte tællevariable under VÆRDIER:
Under Somatik vælges: Antal besøg og ydelser og Antal sygehusudskrivninger
Under Almen lægepraksis vælges: Antal ydelser
Upload CPR-nr.:
Den ønskede CPR population uploades til KØS Avanceret i en CSV fil dannet i Excel, hvori der er én kolonne i ét
regneark med de ønskede CPR numre.
NB! Husk at slette (cleare) uploadede CPR efter brug, da de ellers fastholdes som afgrænsning ved senere udtræk
fra
det nye til
KØS
– ogsåfra
selvom
lukkes ned.
Vejledning
udtræk
KØSeSundhed
på eSundhed
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Figur 10: Forbrug af sundhedsydelser afgrænset til egen CPR population

Klik på ”Gem analyse” for at
gemme afgrænsninger i dit
udtræk til senere brug.
Klik på ”Eksporter” for at
hente det færdige udtræk over
i Excel hos dig selv.
Klik på ”Upload CPR- nr. for
at uploade en CPR population
i KØS Avanceret

Træk enten dimensionerne
hertil eller klik på den lille
drop down pil ud for hver
dimension (se eksempel i
figur 4)

Dimensioner i Kolonner,
Rækker og Værdier vises i
selve tabellen, der dannes,
mens dimensioner i Filtre kan
bruges til bagvedliggende
afgrænsning af udtrækket
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Figur 11: Eksempel på upload funktionen i KØS Avanceret
For at uploade en egen
CPR population til KØS
og derved afgrænse
datagrundlaget i KØS til
alene at vedrøre den
uploadede population,
skal man klikke på
”Upload CPR- nr.”.
Herefter kan
populationen indlæses
fra en CSV fil, placeret
på eget drev på ens
computer.
NB! Der kan minimum
indlæses 10 CPR numre,
og disse skal kunne
genfindes i KØS ellers
kan uploaded ikke ske.

TIP!
Vent med at uploade din CPR population til alle øvrige
afgrænsninger er foretaget for dit udtræk. Det kan være
nødvendigt at opdatere forbindelsen til KØS datagrundlaget
efter et CPR upload – dette gøres ved at klikke på Data og
vælges ”Opdater alle forbindelser”.
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Figur 12: Eksempel på upload funktionen i KØS Avanceret
Nu er CPR populationen
indlæst, og antallet af valide
CPR numre vil fremgå.
I dette eksempel er CPR for
2.791 borgere, der har
modtaget leveret
hjemmehjælp i 2014 indlæst
og samme antal CPR
genfindes i KØS
datagrundlaget.
Tip: Det er muligt at se de
enkelte indlæste CPR og
slette alle CPR, hvis der er
mangler i CPR numrene. I
eksemplet er CPR numrene
blanket med sort.
For at uploade CPR
populationen – klik på

Figur 14: Tip – husk at cleare CPR population inden nye udtræk foretages

Efter en CPR population er
indlæst, vil upload CPR-nr.
ændres til Clear CPR-nr.
Husk at cleare CPR
populationen inden nye
udtræk fra KØS foretages
ellers afgrænses disse også til
CPR populationen.
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Forbrug af sundhedsydelser for borgere på overførselsindkomst
I det følgende gennemgås afgrænsningerne for forbrug af sundhedsydelser for borgere på
overførselsindkomst jævnfør boks 6.
Udtrækket er foretaget i KØS Avanceret og medtager tællevariable på tværs af dataområderne i KØS for
almen lægepraksis (dvs. al sygesikring) og somatik
Tip! Ved at vælge tællevariablen kommunal medfinansiering (total) er det muligt at få opgjort den samlede
medfinansiering for den samlede aktivitet under somatik og almen lægepraksis. Ønskes medfinansieringen
udspecificeret på de enkelte dataområder, så kan brugeren i stedet anvende tællevariablene for
medfinansieringen under hvert enkelt dataområde henholdsvis kommunal medfinansiering (somatik) og
kommunal medfinansiering (almen lægepraksis).
I forhold til overførselsindkomstsydelser er kontanthjælp i dette eksempel valgt ud, men det er muligt at
vælge flere samtidige overførselsindkomstydelser i samme udtræk samt foretage en uddybende afgrænsning
på eksempelvis, om kontakthjælpen ydes i forbindelse med offentlig eller privat virksomhedspraktik, ydes i
forbindelse med løntilskud og så videre.

Boks 6: Forbrug af sundhedsydelser for borgere på overførselsindkomst
Valgte dimensioner under FILTER:
Dataområde hierarki (Almen lægepraksis og Somatik), Ydelse (Speciale - Almen lægehjælp 80), Kommunal
(med)finansiering (Kommunal medfinansiering & Kommunal fuldfinansiering), Betalerregion (Region
Hovedstaden) og Arbejdsmarkedsydelse overordnet (Kontanthjælp)
Valgte dimensioner under RÆKKER:
Betalerkommune
Valgte dimensioner under KOLONNER:
Takstperiode (2014 og 2015)
Valgte tællevariable under VÆRDIER:
Under Somatik vælges: Antal besøg og ydelser og Antal sygehusudskrivninger
Under Almen lægepraksis vælges: Antal ydelser
Under Tværgående tællevariable vælges: Kommunal medfinansiering (total) og Antal unikke personer (total)
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Figur 14: Forbrug af sundhedsydelser for borgere på overførselsindkomst

Klik på ”Gem analyse” for at
gemme afgrænsninger i dit
udtræk til senere brug.
Klik på ”Eksporter” for at
hente det færdige udtræk over
i Excel hos dig selv.
Klik på ”Upload CPR- nr. for
at uploade en CPR population
i KØS Avanceret

Træk enten dimensionerne
hertil eller klik på den lille
drop down pil ud for hver
dimension (se eksempel i
figur 4)

Dimensioner i Kolonner,
Rækker og Værdier vises i
selve tabellen, der dannes,
mens dimensioner i Filtre kan
bruges til bagvedliggende
afgrænsning af udtrækket
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Sammenligning af kommunernes medfinansieringsudgifter til somatisk
sygehusbehandling pr. indbygger
I det følgende gennemgås afgrænsningerne for udtræk fra KØS med henblik på at kunne foretage en
sammenligning af kommunernes udgifter til medfinansieringen til somatisk sygehusbehandling pr. indbygger
– opgjort på aldersgrupper jævnfør boks 7.
Udtrækket er foretaget i KØS Avanceret og medtager tællevariable for somatik kommunal medfinansiering i
KØS. Bemærk, at udtræk på tællevariablen ”kommunal medfinansiering (Somatik)” ikke inkluderer
kommunernes udgifter til genoptræning under indlæggelse.
Til orientering er der foretaget en filtrering på alder, således at ”ukendte” samt aldersgrupper over 110 år er
fjernet. I figur 15 er udtrækket for kommunernes medfinansieringsudgifter (Somatik i alt ) samt antal borgere
fordelt på aldersgrupper illustreret.
Udtrækket kræver en efterfølgende bearbejdning i Excel, men kan fx bruges til at lave en sammenligning
mellem udgifterne pr. indbygger – opgjort på aldersgrupper.
I figur 16 er indsat et eksempel på en bearbejdet tabel, der viser kommunernes medfinansieringsudgifter til
somatisk sygehusbehandling pr. indbygger opgjort på 5 års intervaller. Figur 17 viser grafisk den
gennemsnitlige udgift pr. indbygger.
Boks 7: Sammenligning af kommunernes medfinansieringsudgifter til somatisk sygehusbehandling fordelt
på alder.
Valgte dimensioner under FILTER:
Dataområde hierarki (Somatik ), Kommunal (med)finansiering (Kommunal medfinansiering & Kommunal
fuldfinansiering), Betalerregion (Region Hovedstaden) og Takstperiode (2014)
Valgte dimensioner under RÆKKER:
Alder (5 års interval)
Valgte dimensioner under KOLONNER:
Betalerkommune
Valgte tællevariable under VÆRDIER:
Under Somatik vælges: Kommunal medfinansiering (Somatik)
Under Befolkningsdata vælges: Antal borgere
NB! I forhold til befolkningsdata skal Totale antal borgere anvendes til den efterfølgende beregning i excel af køn
og alders forbrugskvoter for medfinansieringsudgifterne.
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15: Kommunernes medfinansieringsudgifter til somatisk sygehusbehandling

Klik på ”Gem analyse” for at
gemme afgrænsninger i dit
udtræk til senere brug.
Klik på ”Eksporter” for at
hente det færdige udtræk over
i Excel hos dig selv.
Klik på ”Upload CPR- nr. for
at uploade en CPR population
i KØS Avanceret

Træk enten dimensionerne
hertil eller klik på den lille
drop down pil ud for hver
dimension (se eksempel i
figur 4)

Dimensioner i Kolonner,
Rækker og Værdier vises
i selve tabellen, der
dannes, mens
dimensioner i Filtre kan
bruges til bagvedliggende
afgrænsning af udtrækket
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Figur 16: Bearbejdet udtræk - Kommunernes medfinansieringsudgifter (Somatik i alt) i 2014 pr. indbygger – opgjort på 5 års intervaller

Figur 17: Bearbejdet udtræk - Kommunernes medfinansieringsudgifter (Somatik i alt )pr. indbygger (Somatik i alt) i 2014
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Tips, tricks og nyttig viden
I dette afsnit er tips, tricks og nyttig viden om det nye KØS samlet. Har man som bruger af det nye KØS
spørgsmål til anvendelsen af brugergrænsefladerne, som ikke er beskrevet i dette vejledningsmateriale
anbefaler arbejdsgruppen for Data og Økonomi, at brugeren retter henvendelse til Sundhedsdatastyrelsen, der
drifter eSundhed herunder det nye KØS. Henvendelse til Sundhedsdatastyrelsen sker via kommedpostkassen
på kommed@ssi.dk

KØS Support i det nye KØS
I det nye KØS er det muligt at finde svar på mange spørgsmål under KØS Support. Her er det blandt andet
muligt at finde en vejledning til Kom godt i gang med KØS, Sådan konverterer du CPR-numre fra Excel til
CSV format med henblik på upload af en CPR population i KØS Avanceret.
Endvidere er der under KØS Support placeret videoer, der illustrerer brugen af eksempelvis upload
funktionen i KØS Avanceret eller, hvordan det er muligt at sortere samt filtre på dimensioner.
Figur 18: KØS Support
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Figur 19: Dokumentationsside under KØS Support

Hvad må man med KØS data
KØS data tilgås i det nye KØS på individniveau med mulighed for at afgrænse på flere dataområder og
dimensioner med henblik på at se aktivitet og forbrug af sundhedsydelser. Udtræk og eksport af udtræk fra
det nye KØS sker dog på et aggregeret niveau, da kommunerne ikke har mulighed for at få udleveret data på
individniveau, hvor de ikke har det fulde myndighedsansvar.
Anvendelsen af data fra det nye KØS må kun ske til enten statistik- eller analyseformål og ikke til
opfølgning eller sagsbehandling af enkeltpersoner. Dokumentation for den enkelte brugers databearbejdning
og analyseudtræk logges og gemmes af Sundhedsdatastyrelsen.

Tip til afgrænsning af dataperspektiv under KØS Avanceret
Ved anvendelsen af KØS Avanceret tilgår brugeren det fulde datagrundlag i KØS. For at holde styr på,
hvilke dimensioner og tællevariable, der hører til henholdsvis somatik, psykiatri, almen lægepraksis,
befolkningsdata og tværgående tællevariable, kan det være nyttigt at anvende den lille drop down pil vis
felter, som illustreret i figur 20 nedenfor.
Ved eksempelvis at vælge somatik under vis felter afgrænses dimensioner og tællevariable til alene at
vedrøre somatik. Efter relevante afgrænsninger er foretaget på dimensioner og tællevariable under somatik,
kan brugeren vælge et andet dataperspektiv eksempelvis psykiatri og fortsætte afgrænsning under
dimensioner tilhørende psykiatri.
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Figur 20: Eksempel på afgrænsning af dataperspektiv i KØS Avanceret

Klik på den lille drop down pil under Vis
felter for at ændre dataperspektivet i KØS
Avanceret til enten:
1. Alle (alle dataområder)
2. Befolkningsdata
3. Tværgående tællevariable
4. Psykiatri
5. Somatik
6. Almen lægepraksis
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Hvordan gemmer jeg udtræk i det nye KØS
Nedenfor er vist, hvordan man gemmer udtræk i det nye KØS, og finder dem igen.
Figur 21 : Eksempel på hvordan udtræk gemmes i det nye KØS

For at gemme et udtræk skal
man klikke på Gem Analyse
Gemte udtræk i det nye KØS
er placeret under mine KØS
analyser.
TIP - Det er muligt, at
navngive sine KØS udtræk
samt skrive nogle
bemærkninger til et udtræk
inden det gemmes

Hvordan slettes gemte udtræk i det nye KØS
Nedenfor er vist, hvordan man sletter sine gemte KØS udtræk fra det nye KØS.
Figur 22: Eksempel på hvordan gemte udtræk slettes i det nye KØS

For at slette gemte udtræk i det nye
KØS skal man klikke på ikonet med
skraldespanden
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Hvornår benyttes takstperiode, udskrivningsdato og ambulantdato
Takstperiode benyttes i KØS Analyse og KØS Avanceret til at afgrænse på et eller flere år og bør anvendes
til analyser, hvor fokus er på den kommunale medfinansiering og tilhørende aktivitet. Der er sammenfald
mellem takstperiode og afregningen af den kommunale medfinansiering inden for et kalenderår.
Udskrivningsdato og ambulantdato bør primært anvendes i klinisk orienterede analyser, hvor fokus
eksempelvis er en analyse af et givet tilbud til en gruppe borgere, hvor kommunen vil følge effekten af det
givne tilbud før og efter tilbuddet er tildelt borgerne.
Dimensionerne takstperiode, udskrivningsdato og ambulantdato giver alle mulighed for en underliggende
opdeling af året på henholdsvis år, kvartal, måned, uge og dato.

Antal unikke personer og antal borgere
I både KØS Analyse og KØS Avanceret er det muligt at opgøre antallet af unikke personer fordelt på valgte
dimensioner i et udtræk.
Arbejdes i KØS Analyse skal tællevariablen antal personer benyttes. Det er samtidigt vigtigt at afgrænse på
dimensionen patienttype, hvor det er muligt at angive om fokus i analysen er på henholdsvis patienter, der er
stationært eller ambulant behandlet. Såfremt der ikke afgrænses på patienttype, tælles både unikke personer
inden for ambulant og stationær behandling med, selvom antal personer holdes op mod eksempelvis
indlæggelser (antal sygehusudskrivninger).
I KØS Avanceret skal tællevariablen antal unikke personer (total) benyttes i opgørelser af antal unikke
personer for et udtræk. Tællevariablen antal unikke personer (total) er placeret under dataperspektivet
tværgående tællevariable, og må ikke forveksles med tællevariablen antal borgere, der er placeret under
dataperspektivet befolkningsdata. Antal borgere angiver den faktiske befolkningspopulation i eksempelvis en
kommune og kan benyttes ved analyser, hvor der efterfølgende skal laves opgørelser med per 1.000 borgere.
Data for antal borgere er hentet fra Danmarks Statistik.
Afhængigt af hvilken analyse, der foretages fra KØS Avanceret med antal unikke personer (total), bør der
foretages afgrænsning på dimensionerne dataområde hierarki og kommunal (med)finansiering. Dataområde
hierarki afgrænser udtrækket fra KØS Avanceret til at vedrøre enten somatik, psykiatri, almen lægepraksis,
ukendt eller alle dataområder samtidigt, hvis der ikke afgrænses på et dataperspektiv. Hvis man eksempelvis
ønsker at opgøre antal indlæggelser under somatik perspektivet i relation til antal unikke personer, vil man
tælle for mange unikke personer i forhold til indlæggelser, såfremt der ikke afgrænses på stationær somatik
under dimensionen dataområde hierarki.
Endvidere bør der tages stilling til, om antal unikke personer også skal omfatte selvbetalere eller alene
vedrøre borgere, hvor kommunen har medfinansieret indlæggelserne. Såfremt fokus i analysen er på borgere,
kommunen har medfinansieret, skal der yderligere foretages afgrænsning på dimensionen kommunal
(med)finansiering med afgrænsning i kommunal medfinansiering og fuldfinansiering.

Dataområde Hierarki og Patienttype
I forbindelse med udtræk fra KØS Analyse kan det være relevant at afgrænse på dimensionen patienttype,
der giver mulighed for at vælge mellem stationært eller ambulant sundhedsdata. Hvis man eksempelvis
ønsker at se somatisk ambulant aktivitet i forhold til den kommunale medfinansiering, skal der afgrænses på
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ambulant under patienttype, da ambulante besøg ellers vil sammenholdes med den samlede medfinansiering
på det somatiske område.
Tilsvarende kan det være en stor hjælp at starte hvert udtræk fra KØS Avanceret med en afgrænsning på
dimensionen dataområde hierarki, der tilsvarende giver mulighed for at afgrænse på sundhedsdata herunder
stationær og ambulant somatik, stationær og ambulant psykiatri og almen lægehjælp, hvorunder
praktiserende læge og speciallæge findes.

Speciale 80 – almen lægehjælp
I forbindelse med udtræk, hvor antal ydelser i forhold til almen lægehjælp ønskes opgjort, er det relevant
både i KØS Analyse og KØS Avanceret at afgrænse på dimensionen ydelse og herunder vælge speciale 80,
som vedrører almen lægehjælp. Herefter vil alene ydelser leveret af praktiserende læge indgå i udtrækket.
Endvidere er det muligt under dimensionen ydelse at afgrænse på ydelser leveret af enten almen læge eller
speciallæge. Det skal dog bemærkes, at sygesikringsregisteret, som almen lægehjælp henter sit datainput fra
ikke er helt opdateret på ydelseskoder og navne for ydelserne, skønt der i det nye KØS er foretaget et
omfattende arbejde i forhold til datarens af sygesikringsydelser.

Somatiske specialer - medicinsk, kirurgisk og øvrig
I forhold til somatisk aktivitet er det muligt at afgrænse på dimensionen speciale og herunder vælge, om der
skal afgrænses på medicinske eller kirurgiske specialer eller øvrig, som repræsenterer en restgruppe.
Dimensionen speciale kan eksempelvis være relevant i forbindelse med analyse af ældre medicinske
patienters aktivitet og medfinansieringsforbrug.
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