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Statistikmodulet i WinPLC  
Du kan finde WinPLCs statistikmodul under Statistik- Patientudtræk. 

 

I venstre side vises de forskellige filtre, som du kan vælge at benytte til søgning.  

 

I højre side vises alle de patienter, der opfylder kravene til søgningen. 

 

Du kan sagtens slå flere filtre til på en gang. Hvis et valgt filter er rødt, skyldes dette at de mangler 

at angive nogle valg vedr. filteret. Når de nødvendige informationer er valgt, skifter filteret farve til 

grøn. 

 

December 2017 

Du kan vælge at printe listen af 

patienter, eller at overføre 

data til en excelfil. 
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Eksempler på søgninger: 

Alder 

Vælg filteret Alder og vælg det ønskede interval i enten år eller måneder. 

 

Medicin 

Du kan også søge på patienter, der har fået en bestemt type medicin. Vælg filteret Medicin. 

 

Klik på Tilføj for at vælge et eller flere medicinpræparater.  
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Har du tilføjet flere præparater, kan du herefter vælge om, du ønsker at se patienter, der har fået et 

af præparaterne, dem alle eller ingen af de valgte. 

 

Hvis du sætter flueben i ATC-

Synonymer, så vises evt. ATC-

synonymer på listen over præprater. 

Således at disse nemt kan tilføjes listen 

med valgte præparater. 

Søg efter det ønskede præparatnavn. 

Dobbeltklik på de(t) ønskede 

præparater, så de tilføjes til kassen 

Valgte præparater. 

Klik på OK (F10). 

Vælg om patienten 

skal være i aktiv 

behandling med 

præparatet. 
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Du kan også vælge i stedet at søge direkte på ATC-koder.  

 

 

Diagnoser 

En anden mulighed er også at søge på, om patienten har fået en eller flere diagnoser. Vælg filteret 

Diagnose. 

Sæt flueben i ATC-Koder samt evt. ATC-

Synonymer. Så kan du vælge de(n) 

ønskede ATC kode i stedet for.  
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Klik på Tilføj for at tilføje ønskede diagnoser. Diagnosekartoteket kommer frem, og heri kan du søge 

de(n) ønskede diagnose(r) frem. 

 

Du kan vælge om, der kun skal findes patienter, der har diagnosen registreret som enten en 

kontaktdiagnose eller som en kronisk. 

Ydelser 

Du kan også søge efter patienter, der har fået eller ikke fået en bestemt ydelse i en bestemt 

periode. Dette kan evt. kombineres med filteret diagnose, så du kan f.eks. kan tjekke om der er 

lavet årskontrol på alle de relevante patienter. 

 

Vælg evt. 

indenfor hvilken 

periode, at 

patienterne skal 

have fået 

diagnosen. 

Vælg om du ønsker 

at finde patienter, 

der har fået ydelsen 

eller -ikke har fået. 

Samt evt. inden for 

hvilken periode. 

Tilføj hvilke 

ydelser, der skal 

søges efter. 


