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POSTTYPNAMN FÄLTNAMN DATATYP FÄLTBESKRIVNING ÄR PRIMÄRNYCKEL FRÄMMANDE NYCKEL KOMMENTAR
Frekvensundersoekning_A PERIOD STRING Anges i 1 eller 2. Den fem veckor långa 

undersökningen delades in i två lika långa 
perioder. Är värdet ”1” visar posten resultatet 
från den första perioden av undersökningen. 
Är värdet 2 visar det då mätperiod 2.

PAT_TYP STRING Anges i V eller B, anger med största 
sannolikhet patienttyp Vuxen och Barn.

TANDLAEKAR_NR STRING Tandläkarens nummer i undersökningen. Tandläkarnummer bestående av 
fem stycken siffror. Första siffran 
visar om det är privattandvård (1) 
eller folktandvård (2). För utförlig 
förklaring av numrets 
uppbyggnad, se informations-pdf.  

HUVUDGRP STRING Huvudgrupp av behandlingstyp huvudgrupp_undergrupp.HUVUDGRP_NR Momenten i tandläkarnas arbete 
har delats in i huvudgrupper och 
undergrupper. För barntandvård i 
folktandvården har grupperna 9 
och 10 ersatts med för 
barntandvård egna grupper, se 
separat kodschema 

UNDERGRP STRING Undergrupp av behandlingstyp huvudgrupp_undergrupp.UNDERGRP_NR Momenten i tandläkarnas arbete 
har delats in i huvudgrupper och 
undergrupper. För barntandvård i 
folktandvården har grupperna 9 
och 10 ersatts med för 
barntandvård egna grupper, se 
separat kodschema 

ANTAL STRING Behandling utförd på antal ytor/tänder osv. I behandlingstyper där det kan 
röra sig om fler tänder eller ytor 
anges detta antal på patientkortet. 
Detta fält anger hur många 
ytor/tänder som behandlats inom 
behandlingstypen för denna 
läkare.

ANTAL_MARK STRING Antal markeringar. Om det t.ex. står 16 i detta 
fält och 88 i fältet "ANTAL" så betyder det att 
typen av behandling utförts 88 gånger i 16 
olika fall. I sexton fall har detta markerats på 
patientkortet.

På hur många patienter har 
behandlingen utförts. Står det 
t.ex. 48 här och 12 i fältet ANTAL 
så har behandling skett på 48 
ytor/tänder i 12 patienters 
munnar. 
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ANTAL_BESOEK STRING Antal patientbesök där den specifika 

behandlingen utförts av denna tandläkare.  

ANTAL_PAT STRING Antal patienter som fått behandlingen.
TID STRING Total tid Detta fält är ofta tomt, svårt att 

tolka varför. Om det inte är så att 
det är fel på något sätt.

TID_ANT STRING TID dividerat med ANTAL
TID_MARK STRING TID dividerat med MARK
TID_BESOEK STRING TID dividerat med BESOEK
TID_PAT STRING TID dividerat med PAT

huvudgrupp_undergrupp HUVUDGRP_NR STRING Huvudgruppens sifferkod
UNDERGRP_NR STRING Undergruppens sifferkod
HUVUDGRP STRING kodförklaring huvudgrupp av behandlingstyp

UNDERGRP STRING kodförklaring undergrupp av behandlingstyp

ANGE STRING Antal förekomster För vissa behandlingstyper skulle 
tandläkaren ange antal tänder, 
ytor etc. I fältet ANGE anges hur 
detta skulle markeras av 
tandläkaren.

ANMAERKNINGAR STRING Anmärkningar Ev. uttrycklig förklaring av 
behandlingsmomentet

huvudgrupp_undergrupp_barntand
vaard

HUVUDGRP_NR STRING Huvudgruppens sifferkod För barntandvård i folktandvården 
ersattes huvudgrupperna 9 och 
10 i kodschemat 
"huvudgrupp_undergrupp" med 
egna grupper

UNDERGRP_NR STRING Undergruppens sifferkod För barntandvård i folktandvården 
ersattes huvudgrupperna 9 och 
10 i kodschemat 
"huvudgrupp_undergrupp" med 
egna grupper

HUVUDGRP STRING Kodförklaring huvudgrupp av behandlingstyp, 
barntandvård

UNDERGRP STRING Kodförklaring undergrupp av behandlingstyp, 
barntandvård

ANGE STRING Antal förekomster För vissa behandlingstyper skulle 
tandläkaren ange antal tänder, 
ytor etc. I fältet ANGE anges hur 
detta skulle markeras av 
tandläkaren.

ANMAERKNINGAR STRING Anmärkningar Ev. uttrycklig förklaring av 
behandlingsmomentet
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