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1 Release 5.0 – Ny version af FLIS 

I juli 2018 er der kommet en ny version af FLIS, version 5.0. Releasen er første release efter genudbuddet af det 

oprindelige FLIS. FLIS 5.0 er et konverteringsprojekt af det gamle FLIS 4.5. Det betyder at datavarehuset er omlagt til en 

ny og moderne teknologi, som samlet set optimerer på alle parametre: design, platform samt systemets hardware for at 

sikre et robust, fleksibelt og skalerbart system med høj performance.  

Løsningens design af arkitektur og teknologi er tilsvarende målrettet understøttelse af behov for udvidelser. Det gælder 

både i form af større volumen inden for de eksisterende dataområder, men også i forhold til at kunne håndtere udvidelser 

i form af nye dataområder  

Designudvidelserne er medvirkende i at nedbringe den tid der går fra at kildedata er modtaget til at de validerede og 

behandlede data er tilgængelige for brugerne af datawarehouset. FLIS 5.0 understøtter parallelle og partielle kørsler – 

herunder samtidig indlæsning og udlæsning af data – hvilket begge bidrager til øget performance.  

Der er oprettet en ny administrationsportal i et brugervenligt og opdateret design, hvor forretningskritiske funktioner er 

bragt helt frem på forsiden.   

Samtidig er der tilføjet to nye dataområder: DREAM og Sundhed. 

Ændringerne og tilføjelserne gennemgås i dette releasenotat ud fra følgende struktur: 

• Nye dataområder, afsnit 1.1 

• Implementerede ændringsforslag og -anmodninger, afsnit 1.2 

• Datakvalitetsforbedringer, afsnit 1.3 

• Ændrede, tilføjede og opdaterede komponenter, afsnit 1.4 

1.1 Nye dataområder 

Der er tilføjet to nye dataområder til releasen af FLIS 5.0 

 DREAM 

DREAM beskæftigelsesdata indgår i release 5.0 som en naturlig del af FLIS. DREAM er en forløbsdatabase, som er 

specifikt målrettet effektopgørelser på beskæftigelsesområdet. DREAM data indeholder information om de 

beskæftigelsesydelser borgeren har modtaget. Samtidig indeholder data også information om blandt andet borgerens 

visitationer, generel beskæftigelsesinformation, tilknytning til a-kasse, geografisk tilknytning.  

DREAM data var inden release 5.0 kun tilgængeligt for udvalgte kommuner, men med implementeringen i FLIS bredes 

dette nu ud til alle kommuner, der bruger FLIS. Det betyder, at kommunerne opnår en forbedret adgang til data fra STAR 

(Styrelsen for Arbejde og Rekruttering). Der indlæses data for perioden startende i år 1991 og op til nu. 

Med det nye dataområde er der også implementeret en ny kube: DREAM. Kuben giver FLIS brugeren mulighed for at 

tilgå DREAM data på personniveau. 

En oversigt over de nye nøgletal for dataområdet DREAM kan ses i afsnit 2.1.1  

 Sundhed 

Sundhedsstyrelsen skærpede krav til kommunernes adgang til KommunalØkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag 

(KØS) data, begrænser muligheden for at trække data fra KØS. For at sikre, at kommunerne modtager data fra KØS der 

opfylder de nye skærpede krav, er KØS sundhedsdata implementeret som en del af FLIS 5.0. 

Videreudviklingen af FLIS med implementeringen af Sundhedsdata Afregning, dækker regionale sundhedsdata fra 

eSundhed-KØS der udtrækkes af Forskermaskinen via et SAS program, der er udviklet til formålet. 

Sundhedsdata anses som yderst følsomme, og er derfor underlagt højere restriktioner end det øvrige data i FLIS. Derfor 

er slutbruger begrænset til kun at hente data ud på aggregeret niveau. Aggregeringen sikrer at en hentet værdi er 
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diskretioneret, så den altid udgøres af minimum 5 værdier. Denne restriktion er sat ud fra det hensyn, at data ikke må 

være personhenførbart.   

Med det nye dataområde er der også implementeret en ny kube: Sundhed. Kuben giver FLIS brugeren mulighed for at 

tilgå Sundhedsdata på aggregeret niveau. 

En oversigt over de nye nøgletal for Sundhedsområdet kan ses i afsnit 2.1.2. 

1.2 Implementerede ændringsforslag og -anmodninger 

I dette afsnit kan ses de ændringsforslag og -anmodninger, der er implementeret i FLIS 5.0 fordelt på de forskellige 

dataområder. 

Relevante supportsager fra FLIS 4.5 er konverteret til ændringsforslag.  

1.2.1 Generelt 

• Sammenligning med 5 billigste kommuner. Før blev der foretaget en sammenligning med de 5 billigste 

kommuner ud af alle kommuner indenfor området. I FLIS 5.0 sammenlignes der fremover med kommuner, der 

er strukturelt sammenlignelige (ÆF042) 

1.2.2 Økonomi 

• Yderligere adgang til forbrugs- og budgetdata (ÆA011) 

• Frasortering og logning af rækker med ugyldige datoer (ÆF013 + ÆF014) 

• Fremrykning af udregning af nøgletallet ”Strukturel Driftsbalance” til starten af året (ÆF015) 

1.2.3 Personale 

• Rette beregning af fuldtidsansatte (ÆF018) 

• Rette beregning af gennemsnitlig antal medarbejdere (ÆF019) 

• Rette beregning af fuldtidsansatte over en periode (ÆF020) 

1.2.4 Ældre 

• Begrænsning således, at der ikke beregnes nøgletal længere frem end den måned hvor den seneste data er 

indlæst (ÆA023) 

1.2.5 Udsatte Børn og Unge 

• Familiesager slettes hvis der findes en tilsvarende enkeltsag (ÆA024) 

1.2.6 Borger 

• Nøgletallet ”antal fødte borgere” beregnes nu pr. 1.000 indbygger (ÆF043) 

1.2.7 Skole 

• Understøtter tilfælde, hvor der tidligere er opstået databrud ved systemskifte (ÆA026) 

• Håndtering af dubletter, der skyldes at de samme data er sendt af flere leverandører (ÆF033) 
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1.3 Datakvalitetsforbedringer 

I dette afsnit beskrives overordnet hvilke forbedringer i data, der er sket fra FLIS 4.5 til FLIS 5.0. 

Datakvalitetsforbedringer der ikke er knyttet op på ændringsforslag, men sket gennem forbedring af komponenter og 

generel opgradering af teknologistakken.  

Da FLIS 5.0’s historik er hele FLIS 4.5, betyder det at alle data, der var i FLIS 4.5 er genindlæst i FLIS 5.0. Historikken er 

altså læst gennem den nye teknologi, hvilket har medført en række forbedringer af datakvaliteten, som ikke skyldes 

implementeringen af ændringsforslag. Samtidig er der under den omfattende dataafstemning mellem FLIS 4.5 og 5.0 

fundet en række fejl og uhensigtsmæssigheder i FLIS 4.5, som er blevet rettet, og dermed bidrager til en øget 

datakvalitet. 

Forbedringerne vil gøre, at slutbruger oplever forskelle i data fra FLIS 4.5 til FLIS 5.0. Forskellen vil typisk være synlig 

gennem afvigelser i nøgletal og indholdet i tabellerne i datapakkeudlæsninger fra DM, såfremt disse sammenholdes med 

FLIS 4.5 og FLIS 5.0.  

1.3.1 Datakvalitetsforbedringer 

I dette afsnit gennemgås i de overordnede beskrivelser af de datakvalitetsforbedringer, som er identificeret i forbindelse 

med releasen af FLIS 5.0. 

 Datakvalitetsforbedringer på tværs af dataområder 

Der er sket en række datakvalitetsforbedringer i FLIS 5.0, som påvirker alle dataområder. De tværgående forbedringer 

gennemgås i afsnittene herunder. 

1.3.1.1.1 Korrekt indlæsning af datafelter med decimaler 

I FLIS 5.0 er det sikret, at alle decimaler i felter med decimaltal indlæses. Det var ikke tilfældet i FLIS 4.5, hvorfor 

slutbruger i FLIS 5.0 generelt vil opleve en forbedret datakvalitet gennem mere præcise tal. Forbedringen vil specielt 

være synlig på nøgletal, hvor der summeres over store mængder tal. 

1.3.1.1.2 Korrekt opmærkning af primære datakilde til data under dataindlæsning 

I FLIS er det i datapakkerne angivet hvilket kildesystem, der leverer data. I FLIS 5.0 er denne opmærkning blevet 

forbedret til nu korrekt at afspejle hvilket kildesystem data kommer fra. 

Denne forbedring er væsentlig for slutbruger, idet flere snitflader har flere kildesystemer. Det bliver således synligt for 

slutbruger, hvorvidt samme person optræder i flere systemer på samme tid. Ikke mindst bliver det nemmere for 

slutbruger at identificere fejl-registreringer, eller undersøge evt. uoverensstemmelser, netop fordi det er synligt, hvilket 

kildesystem data stammer fra. 

1.3.1.1.3 Mest aktuelle række videreføres i dataindlæsningen 

I FLIS 5.0 er dataindlæsningen forbedret, til bedre at håndtere dubletter i kildedata. Det sikres nu, at det altid er den 

nyeste række, der indlæses i datavarehuset. I FLIS 4.5 var det tilfældigt, hvilken række der blev indlæst. Slutbruger vil 

således opleve mere præcise og opdaterede data i FLIS 5.0 på alle områder, der indeholder informationer om 

udtrækstidspunktet for data. 

1.3.1.1.4 Systemkolonner er mere præcise i de højere lag 

I FLIS 5.0 er der generelt videreført mere metadata til de højere lag, end det var tilfældet i FLIS 4.5. Det sikrer en bedre 

sporing af data op gennem lagene i datavarehuset, og højner gennemsigtigheden af data. Det sikrer, at slutbruger lettere 

kan spore data i fx datamart til kildedata. 

 Datakvalitetsforbedringer på borger-området 

Indlæsningen af Borgere i FLIS 5.0 er forbedret. I FLIS 5.0 indlæses flere rækker for borgere, end det var tilfældet i FLIS 

4.5, og samtidig er alle borgernes borgerstatus bliver mere korrekt. De ny rækker skyldes ikke flere borgere, men at 

historikken for den enkelte borger er mere nuanceret og præcis. 
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Konkret betyder det, at slutbruger vil opleve mere korrekte nøgletal for: 

• Antal borgere 

• Gennemsnitligt antal borgere 

• Antal fødte borgere 

• Antal døde borgere 

• Antal tilflyttede borgere 

• Antal fraflyttede borgere 

• Antal indrejste borgere 

• Antal udrejste borgere 

Datakvalitetsforbedringerne har et relativt begrænset omfang, og der konstateres ca. 0,0025% flere rækker i FLIS 5.0. 

Hver gang en borger skifter status bliver der ny lavet en ny række i FactBorger, hvilket ikke altid var tilfældet i 

eksisterende FLIS 4.5. Cirka 0,0048% af alle rækker er blevet mere korrekt, idet FLIS 5.0 mere præcist placerer borgere 

i henhold til datoangivelser i den aktuelle borgerstatus. 

 Datakvalitetsforbedringer på voksne handicappede-området 

FLIS 5.0 sætter en mere præcis startdato for en visiteret ydelse. Det skyldes at startdatoen i FLIS 5.0 er ændret til at 

være bevillingsdatoen i de tilfælde, hvor startdatoen er ugyldig eller ligger mere end et år ude i fremtiden. I FLIS 4.5 var 

startdatoen afhængig af indlæsningstidspunktet til FLIS, hvilket ikke altid gav de korrekte startdatoer.  

Generelt betyder det at periodelængderne for visiterede ydelser er blevet mere retvisende i FLIS 5.0, og slutbruger vil 

således opleve mere præcise nøgletal, der opgøres på periodelængden af visiteret ydelse. 

 Datakvalitetsforbedringer på personale og fraværs-området 

Der er sket en række forbedringer af datakvaliteten på personale og fraværsområdet. Forbedringerne fører til mere 

præcise nøgletal, og gennemgås herunder:  

• FLIS 5.0 kan nu håndtere, at en person har to eller flere fraværsårsager på en fraværsdag. Det var ikke tilfældet 

i FLIS 4.5, hvor personalet kun kunne have en fraværsårsag, som blev tilfældigt valgt. 

• Medarbejdere uden fravær de sidste seks måneder (MedarbejderUdenFraværSidsteSeksMåneder) bliver optalt 

korrekt i FLIS 5.0, fordi den forretningsregel, der laver optællingen, er blevet forbedret siden FLIS 4.5 

• Ændringer i kvoteberegning som følge af et ændringsforslag (ÆF18), giver mere præcise angivelser af 

beregningen af dagsværk, herunder Fuldtidsansatte, Fraværsdagsværk og AktiveDagsværk. 

• Første fraværsdag (ErFørsteFraværsdag) bliver sat mere præcist, idet Startdato for fravær i FLIS 5.0 nu sættes 

korrekt i alle tilfælde.  

• Angivelsen af hvorvidt en medarbejder er langtidsfrisk, er korrekt i FLIS 5.0, idet den forretningsregel der lavede 

udregningen er blevet forbedret siden FLIS 4.5. 

Samlet set betyder det, at slutbruger vil opleve, at nøgletal opgjort på AktiveDagsværk, Fraværsdagsværk, Fraværsdage, 

ErFørsteFraværsdag, Langtidsfrisk, MedarbejderUdenFraværSidsteSeksMåneder samt dagsværksberegninger på både 

Personale og Fraværsområdet er blevet mere præcise. 

 Datakvalitetsforbedringer på økonomi-området 

På økonomiområdet er data blevet mere præcist, idet det – modsat FLIS 4.5 - i FLIS 5.0 er sikret, at alle decimaler på 

forbrugstal for KØR økonomisystemerne indlæses. I FLIS 5.0 bliver decimaler afrundet på 5 decimal, mens FLIS 4.5 ikke 

afrundede, men blot slettede de sidste decimaler. Eksempelvis vil decimaltallet 0,666666 under indlæsning til FLIS 5.0 
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blive til 0,6667, mens det i FLIS 4.5 blev til 0,6666. Under en aggregering over flere millioner rækker kan dette gøre en 

væsentlig forskel i slutresultatet. 

Slutbruger vil opleve at nøgletal opgjort på forbrug for Københavns Kommune, der har KØR systemer, er blevet mere 

præcise.  

 Datakvalitetsforbedringer på skoleområdet 

Historikken for elever er blevet forbedret og gjort mere præcis i FLIS 5.0. Konkret gør forbedringen, at der observeres 

flere rækker i FactKarakter og FactElev. Samtidig betyder det, at den del af de elever, der har en historik i FLIS, får en 

anden og mere korrekt HistorikFra og -Til skæringsdato. Ændringen påvirker ca. 0,002% af rækkerne. 

Forbedringen medfører mere korrekte nøgletal på skoleområdet. Konkret vil antallet af elever i en given 

betalingskommune i en given måned være mere korrekt i FLIS 5.0 sammenlignet med FLIS 4.5. Dette vil kunne ses i 

nøgletallene ved, at der i nogle måneder for en given kommune vil være færre elever, idet disse nu med den nye historik 

vil fremgå i en anden kommune, mens der i andre kommuner i en given måned vil være flere elever. 

 Datakvalitetsforbedringer på udsatte børn og unge-området 

En fejl i den gamle forbrænder har betydet at få kildefiler ikke blev indlæst korrekt. Der indlæses således flere rækker i 

FLIS 5.0 grundet en forbedring af forbrænderen. Dette kan betyde afvigelser i nøgletallene, da flere rækker indlæses i 

datamart-laget i FLIS 5.0 sammenlignet med FLIS 4.5. 

DUBU dataområdet er desuden også påvirket positivt af forbedringerne beskrevet i afsnit 1.3.1.1.1 Korrekt indlæsning af 

datafelter med decimaler og 1.3.1.1.4 Systemkolonner er mere præcise i de højere lag. 

1.4 Ændrede, tilføjede og opdaterede komponenter 

For at imødekomme de nye krav er der i forbindelse med FLIS 5.0 en række system komponenter der er blevet ændret. 

Følgende liste indeholder de vigtigste ændringer fordelt på komponent. 

1.4.1 Administrationsportal 

• Udfasning af dashboards og performancepoint 

• Genopbygning af administrationsportal i Umbraco – bibeholdelse af menu-struktur 

• Nyt design 

• Login via STS i stedet for lokalt AD (styres af kommunens sikkerhedsansvarlige) 

1.4.2 Vejledningssite 

• Ny dedikeret side til dokumentation og vejledninger der ikke kræver login 

• Dokumentation for datapakker findes nu på Vejledningssitet 

1.4.3 DAK-rapporter 

• Uændret men er del af den nye Administrationsside 

1.4.4 Datapakker 

• Nye system kolonner i alle tabeller 

• Nye datapakker til de nye dataområder 

• Findes på SFTP i undermapper for hvert dataområde. Kommunens sikkerhedsansvarlige kan styre hvem der 

har adgang til at hente fra hvilke dataområder og dertilhørende mapper 
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1.4.5 Dataudlæsning 

• Nye system kolonner i alle tabeller 

• Indlagt som en del af Datapakkeapplikationen (output uændret bortset fra nye system kolonner) 

1.4.6 Nøgletal 

• Implementering af ændringsønsker (se afsnit 1.2) 

1.4.7 Forretningsregler 

• Afklaring af diverse forretningslogik under transition 

1.4.8 Love og regler 

• Sikret compliance med EU-Persondataforordningen 2018 (GDPR). 

1.4.9 Datakvalitetsovervågning 

• Etablering af NBi tests 

• Datakvalitetsresultater udstilles til brugeraktører i administrationsportalen 

1.4.10 Dataleverancer 

• Tilføjelse af nye dataområder  

1.4.11 Nøgletals SQL 

• Implementering af ændringsønsker – specielt ændringen omkring sammenligningsgrupper skal nok fremhæves 

– den påvirker ca. 40% af alle nøgletal 

1.4.12 Filvalidering 

• Tilføjelse af yderlige test 

• Yderlig logning af resultater og metadata 

1.4.13 Logning 

• Delvis opdateret logningsrammeværk grundet transition til ny teknologi 

• Ny revisionslog der logger alle forespørgsler på FLIS servere 

1.4.14 Sikkerhed 

• Understøttelse af databeskyttelsesforordningen 

• Tilføjelse af systemrolle, som giver dataområdespecifik adgang til datapakker og DAK-rapporter 

• Integration til Context Handler (STS) for kommunale brugere i portalen 

• Integration til NemLog-in for ikke-kommunale brugere i portalen (fx KOMBIT og KL) 

• Mulighed for SSH nøgler til SFTP brugere 
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2 Bilag 

2.1 Nye nøgletal  

De nye nøgletal i forbindelse med de to nye dataområder er vist herunder 

2.1.1 DREAM 

DREAM nøgletal 

Andel modtagere af Arbejdsløshedsdagpenge fortsat efter 1 år 

Andel modtagere af Kontanthjælp (jobparate) fortsat efter 1 år 

Andel modtagere af Kontanthjælp (aktivitetsparate) fortsat efter 1 år 

Andel modtagere af Uddannelseshjælp (jobparate) fortsat efter 1 år 

Andel modtagere af Uddannelseshjælp (aktivitetsparate) fortsat efter 1 år 

Andel modtagere af Integrationsydelse (jobparate) fortsat efter 1 år 

Andel modtagere af Integrationsydelse (aktivitetsparate) fortsat efter 1 år 

Andel modtagere af Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Integrationsydelse fortsat efter 1 år 

Andel modtagere af anden ydelse end Arbejdsløshedsdagpenge efter 1 år 

Andel modtagere af anden ydelse end Kontanthjælp (jobparate) efter 1 år 

Andel modtagere af anden ydelse end Kontanthjælp (aktivitetsparate) efter 1 år 

Andel modtagere af anden ydelse end Uddannelseshjælp (jobparate) efter 1 år 

Andel modtagere af anden ydelse end Uddannelseshjælp (aktivitetsparate) efter 1 år 

Andel modtagere af anden ydelse end Integrationsydelse (jobparate) efter 1 år 

Andel modtagere af anden ydelse end Integrationsydelse (aktivitetsparate) efter 1 år 

Andel modtagere af anden ydelse end Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Integrationsydelse efter 1 år 

Andel modtagere uden ydelse 1 år efter Arbejdsløshedsdagpenge 

Andel modtagere uden ydelse 1 år efter Kontanthjælp (jobparate) 

Andel modtagere uden ydelse 1 år efter Kontanthjælp (aktivitetsparate) 

Andel modtagere uden ydelse 1 år efter Uddannelseshjælp (jobparate) 

Andel modtagere uden ydelse 1 år efter Uddannelseshjælp (aktivitetsparate) 

Andel modtagere uden ydelse 1 år efter Integrationsydelse (jobparate) 

Andel modtagere uden ydelse 1 år efter Integrationsydelse (aktivitetsparate) 
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Andel modtagere uden ydelse 1 år efter Kontanthjælp, Uddannelseshjælp og Integrationsydelse 

 

 

2.1.2 Sundhed 

Sundhed nøgletal 

Udg. pr modt. stationær somatik, 0-2 år 

Udg. pr modt. stationær somatik, 3-64 år 

Udg. pr modt stationær somatik, 65-79 år 

Udg. pr modt. stationær somatik, 80+ år 

Udg. pr modt. stationær somatik, Alle 

Udg. pr modt. ambulant somatik, 0-2 år 

Udg. pr modt. ambulant somatik, 3-64 år 

Udg. pr modt. ambulant somatik, 65-79 år 

Udg. pr modt. ambulant somatik, 80+ år 

Udg. pr modt. ambulant somatik, Alle 

Udg. pr modt. somatik i alt, 0-2 år 

Udg. pr modt. somatik i alt, 3-64 år 

Udg. pr modt. somatik i alt, 65-79 år 

Udg. pr modt. somatik i alt, 80+ år 

Udg. pr modt. somatik i alt, Alle 

Udg. pr modt. speciallæger, 0-2 år 

Udg. pr modt. speciallæger, 3-64 år 

Udg. pr modt. speciallæger, 65-79 år 

Udg. pr modt. speciallæger, 80+ år 

Udg. pr modt. speciallæger, Alle 

Udg. pr modt. almen lægehjælp, 0-2 år 

Udg. pr modt. almen lægehjælp, 3-64 år 

Udg. pr modt. almen lægehjælp, 65-79 år 
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Udg. pr modt. almen lægehjælp, 80+ år 

Udg. pr modt. almen lægehjælp, Alle 

Udg. pr modt. fysioterapi, 0-2 år 

Udg. pr modt. fysioterapi, 3-64 år 

Udg. pr modt. fysioterapi, 65-79 år 

Udg. pr modt. fysioterapi, 80+ år 

Udg. pr modt. fysioterapi, Alle 

Udg. pr modt. tandlæge, 0-2 år 

Udg. pr modt. tandlæge, 3-64 år 

Udg. pr modt. tandlæge, 65-79 år 

Udg. pr modt. tandlæge, 80+ år 

Udg. pr modt. tandlæge, Alle 

Udg. pr modt. fodterapi, 0-2 år 

Udg. pr modt. fodterapi, 3-64 år 

Udg. pr modt. fodterapi, 65-79 år 

Udg. pr modt. fodterapi, 80+ år 

Udg. pr modt. fodterapi, Alle 

Udg. pr modt. psykolog, 0-2 år 

Udg. pr modt. psykolog, 3-64 år 

Udg. pr modt. psykolog, 65-79 år 

Udg. pr modt. psykolog, 80+ år 

Udg. pr modt. psykolog, Alle 

Udg. pr modt. kiropraktor, 0-2 år 

Udg. pr modt. kiropraktor, 3-64 år 

Udg. pr modt. kiropraktor, 65-79 år 

Udg. pr modt. kiropraktor, 80+ år 

Udg. pr modt. kiropraktor, Alle 

Udg. pr modt. stationær psykiatri, Alle 
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Udg. pr modt. ambulant psykiatri, Alle 

Udg. pr modt. psykiatri i alt, Alle 

Udg. stationær somatik, pr 1000 0-2 år 

Udg. stationær somatik, pr 1000 3-64 år 

Udg. stationær somatik, pr 1000 65-79 år 

Udg. stationær somatik, pr 1000 80+ år 

Udg. Stationær somatik, pr 1000 borgere 

Udg. ambulant somatik, pr 1000 0-2 år 

Udg. ambulant somatik, pr 1000 3-64 år 

Udg. ambulant somatik, pr 1000 65-79 år 

Udg. ambulant somatik, pr 1000 80+ år 

Udg. ambulant somatik, pr 1000 borgere 

Udg. somatik i alt, pr 1000 0-2 år 

Udg. somatik i alt, pr 1000 3-64 år 

Udg. somatik i alt, pr 1000 65-79 år 

Udg. somatik i alt, pr 1000 80+ år 

Udg. somatik i alt, pr 1000 borgere 

Udg. speciallæger, pr 1000 0-2 år 

Udg. speciallæger, pr 1000 3-64 år 

Udg. speciallæger, pr 1000 65-79 år 

Udg. speciallæger, pr 1000 80+ år 

Udg. speciallæger, pr 1000 borgere 

Udg. almen lægehjælp, pr 1000 0-2 år 

Udg. almen lægehjælp, pr 1000 3-64 år 

Udg. almen lægehjælp, pr 1000 65-79 år 

Udg. almen lægehjælp, pr 1000 80+ år 

Udg. almen lægehjælp, pr 1000 borgere 

Udg. fysioterapi, pr 1000 0-2 år 
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Udg. fysioterapi, pr 1000 3-64 år 

Udg. fysioterapi, pr 1000 65-79 år 

Udg. fysioterapi, pr 1000 80+ år 

Udg. fysioterapi, pr 1000 borgere 

Udg. tandlæge, pr 1000 0-2 år 

Udg. tandlæge, pr 1000 3-64 år 

Udg. tandlæge, pr 1000 65-79 år 

Udg. tandlæge, pr 1000 80+ år 

Udg. tandlæge, pr 1000 borgere 

Udg. fodterapi, pr 1000 0-2 år 

Udg. fodterapi, pr 1000 3-64 år 

Udg. fodterapi, pr 1000 65-79 år 

Udg. fodterapi, pr 1000 80+ år 

Udg. fodterapi, pr 1000 borgere 

Udg. psykolog, pr 1000 0-2 år 

Udg. psykolog, pr 1000 3-64 år 

Udg. psykolog, pr 1000 65-79 år 

Udg. psykolog, pr 1000 80+ år 

Udg. psykolog, pr 1000 borgere 

Udg. kiropraktor, pr 1000 0-2 år 

Udg. kiropraktor, pr 1000 3-64 år 

udg. kiropraktor, pr 1000 65-79 år 

udg. kiropraktor, pr 1000 80+ år 

Udg. kiropraktor, pr 1000 borgere 

Udg. stationær psykiatri, pr 1000 borger 

Udg. ambulant psykiatri, pr 1000 borgere 

Udg. psykiatri i alt, pr 1000 borgere 

Udg. pr modt. færdigbeh. dage, 1-2 dage 
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Udg. pr modt. færdigbeh. dage, 3+ dage 

Udg. pr modt. Færdigbeh. dage, Alle 

Udg. pr modt. hospice patienter, Alle 

 


