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VEJLEDNING – alBIZ 

 

alBIZ 
alBIZ giver mulighed for udtræk af vigtige data fra klinikkens system, og tilgås via skuffen ”alBIZ” i topbjælken. 

Bemærk, at opslag via alBIZ på f.eks. omsætning udregnes ud fra, hvad der er journalført. Balancer m.m. under økonomi be-

regnes ud fra, hvad der er faktureret. Dette gør, at forsøg på samme slags opslag i alBIZ og økonomi ikke nødvendigvis giver 

samme resultat. 

 

Kriterier 
Under fanen ”Kriterier” findes forskellige typer af statistik og opslag fordelt på områder. 

 

• Omsætning  
o Totalomsætning i perioden fordelt på overenskomstområder 
o Totalomsætning fordelt på måneder 
o Omsætning, gennemsnit, stoletimer i perioden 
o Gennemsnitlig omsætning pr. patient. 

• Ydelser/Behandlinger  
o Hvor mange ydelser afregnes 
o Hvor meget omsættes på enkelte ydelser 
o Hvilken effekt har en prisregulering på frie ydelser 
o Hvilken effekt har en prisregulering på overenskomstydelser med variabel pris 

• Patienter  
o Antal patienter / patienttype 
o Hvor kommer patienterne fra (postnummer) 
o Hvor gamle er patienterne 
o Forsikringsforhold (danmark) 
o Patienttilgang 
o Patientafgang 
o Patienter i behandling. 

• Regions- og landsstatistik 
o Sygesikringsstatistik – sammenlign med region og land  

• Aftaler  
o Hvor mange og hvilke aftaler reserveres 
o Hvor lange er aftalerne 
o Hvornår møder patienterne 
o Hvor længe venter patienterne. 
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VEJLEDNING – alBIZ 

 

Resultater 
Når opslag laves via de forskellige kriterier, vil resultatet vises under fanen ”Resultater”. 

I denne fane er der et par muligheder 

1. Vend resultat – vender resultatets retning fra stående til liggende 

2. Kolonnetotaler – tilføjer kolonne / række totaler  

3. Udskriv – printer resultatet som det vises 

4. Overfør til excel – genererer .csv fil med resultat. 

 

Resultatet vises som herunder, hvor det er ”journalført omsætning i perioden fordelt på overenskomstområder”. 

 

Resultatet kan også vises som grafik ved at skifte til ”grafik” fanebladet. 
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VEJLEDNING – alBIZ 

 

 

Lister 
Lister er delt op i 4 sektioner.  

1. Fødselsdage i perioden - opslag på hvilke patienter der har fødselsdag i en bestemt periode 

2. Patienter med ydelse - opslag på patienter med specifikke ydelser, kan også kombineres med periode 

3. Opbyg liste… - her opbygges en liste over patienter, der udfylder de forskellige kriterier. F.eks. hvor behandler er UDL ’OG’ 

sidste behandling er. 

4. Liste til patient sletning - her opbygges liste til sletning af gamle patienter. Se guiden ”alBIZ patientoprydning” 

5. vælg felter til udtræk - her vælges hvilke informationer der skal med i resultatet, de opbyggede lister kommer med.  

 

Når en liste opbygges bliver man tilbudt følgende valgmuligheder. 

Udskriv – udskriver resultatet på printeren 

Overfør til Excel – overfører resultatet til Excel, hvorefter det kan gemmes på computer eller rettes til. 

Patientliste – overfør alle patienter til en patientliste i al dente. 

Afbryd – afbryder udskrift og overførsel. 
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VEJLEDNING – alBIZ 

 

Eksempler på ofte udførte opslag via alBIZ 
Journalført omsætning i perioden fordelt på overenskomstområ-

der 
Dette opslag viser, hvordan den journalførte omsætning har set ud i en bestemt periode fordelt på overenskomstområder. 

Start med at gå i skuffen ”alBIZ”. 

 

Vælg herefter fanen ”Kriterier”.  

 

Vælg ”Omsætning” og udfyld med den ønskede periode. Tryk herefter på forstørrelsesglasset for at lave opslag. 

 

Al dente skifter selv til resultatet, når søgning er udført. 
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VEJLEDNING – alBIZ 

 

Journalført omsætning, gennemsnit, stoletimer i perioden 
Dette opslag viser, hvordan omsætning er fordelt set ud fra Aftalebogen. 

Start med at gå i skuffen ”alBIZ”. 

 

Vælg herefter fanen ”Kriterier”.  

 

Vælg omsætning og udfyld den ønskede periode. Vælg også om resultatet skal være summeret eller pr. patient. 

Tryk herefter på forstørrelsesglasset for at lave opslag (kan tage lidt tid afhængigt af antal behandlere og periodens længde) 

 

Al dente skifter selv til resultat efter søgning 

 

Rækken 1. Totalt og 2. Total m/afsat beh.tid er omsætningen på de patienter, der står i Aftalebogen. 
 

1. Totalt beregne timeomsætningen ud fra det antal minutter, der er sat af som aftaler. 
 

2. Totalt m/afsat beh.tid beregner ud fra det antal timer, der er åbne i Aftalebogen. 
(dvs. hvis tidsforbruget Totalt er større, er der dobbeltbookninger i Aftalebogen.) 
 

5. Total m/oms. u/aftaler medtager omsætningen for de patienter, der ikke står i Aftalebogen. 
(f.eks. en akut patient der kommer ind og får lavet en fyldning. Hans journal hentes frem og ydelsen 
indtastes, 
men vedkommende blev ikke oprettet i Aftalebogen - eller hvis man indtaster ydelser på en patient 

dagen efter (og ikke retter datoen). 
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VEJLEDNING – alBIZ 

 

Hvor mange ydelser afregnes 
Dette opslag viser, hvor mange ydelser under en bestemt prisliste der afregnes. 

Start med at gå i skuffen ”alBIZ”. 

 

Vælg herefter fanen ”Kriterier”.  

 

Vælg ”Ydelser/Behandlinger” og udfyld med den ønskede type ydelser, periode og om, UB ydelser skal medtages, tryk heref-

ter på forstørrelsesglasset for at udføre opslag. 

Resultatet vises automatisk med en kolonne pr. behandler valgt i søgekriterierne. 
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VEJLEDNING – alBIZ 

 

 

Hvilken effekt har en prisregulering 
Dette opslag tester, hvad en prisændring ville have af effekt sammenlignet med omsætningen i en bestemt periode. 

Start med at gå i skuffen ”alBIZ”. 

 

Vælg herefter fanen ”Kriterier”.  

 

Vælg ”Ydelser/Behandlinger” og udfyld felterne med den ønskede type ydelser, periode og om, det er +/- antal og procent 

eller kroner, tryk herefter på forstørrelsesglasset for at lave opslag. 

 

Resultatet vises automatisk med en række pr. ydelser, hvor differencen vises. 
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VEJLEDNING – alBIZ 

 

Patient til- og afgang 
Disse opslag viser, hvor mange nye patienter der er kommet til klinikken, eller hvor mange der er blevet inaktiveret. 

Start med at gå i skuffen ”alBIZ”. 

 

Vælg herefter fanen ”Kriterier”.  

 

Gå til punktet ”Patienter” og udfyld den ønskede periode og sæt evt. flueben i at listen skal være ”Specificeret”. 

 

Resultatet vises automatisk. I dette kan man se hvilken måned patienterne er inaktiveret, og såfremt der er valgt specificeret, 

kan hver enkelt patient ses ud fra CPR nummer og navn. 
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VEJLEDNING – alBIZ 

 

Patienter hvor sidste behandling er ældre end en bestemt dato 
Dette opslag kan vise aktive patienter, der ikke har været i behandling i en længere periode. 

Start med at gå i skuffen ”alBIZ”. 

 

Vælg herefter fanen ”Kriterier”.  

 

Udfyld kriterierne så de passer med den ønskede søgning. Der kan godt kombineres flere ting. Husk flueben i ”Kun aktive 

patienter”. 

 

I listen i højre side kan vælges, hvilke værdier der skal med i listen som søgningen 

opbygger. 

 

 

 

 

Tryk herefter på forstørrelsesglasset for at opbygge listen ud fra de valgte kriterier. Vælg til sidst om listen skal udskrives eller 

gemmes.  

 


