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Nøgletal er et redskab, der giver dig mulighed for at se på klinikkens økonomi på en helt ny måde.  
 
Nøgletal kan hente oplysninger i DentalSuite fra aftalebogen, patientkartoteket, personalekartoteket og 
finanssystemet. 
 
Nøgletal indeholder en guide, der hjælper med at bygge de mest interessante rapporter. Guiden opstiller 
flettekoder og beregninger i det indbyggede regneark, og præsenterer de fundne data. 
 
Nøgletal indeholder pt. en guide til at generere 3 rapporter. 
 
1) Behandlerrapport   2) Resultat  3) Revisoranalyse 

Nøgletal 
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For at Nøgletal virker optimalt, er der en række forudsætninger der 
bør være tilstede (se de næste sider): 
 
- Unikke omsætningskonti på behandlere 
- Kontoplanen har en rimelig opdeling af driftsudgifter 
- Lønberegning er opsat på behandlere 
- Aftalebogen anvendes ”fornuftigt” 

 
 

Typisk kontoplan: 
 

• Omsætning 

• Teknik/Materialer 
• DB1 
• Løn/Sociale bidrag 
• DB2 
• Administration 
• Forsikringer 
• Eksternassistance 
• Miljøforanstaltninger 
• Afskrivninger 
• Resultat før renter 
• Renter 
• Ordinært resultat 
• Ekstraordinære poster 
• Årets resultat 
• Goodwill 
• Ejendom 
• Deposita 
• Inventar 
• Bil 
• Aktiver 
• Tilgodehavende 
• Likvide beholdninger 
• Egenkapital 
• Langfristet gæld 
• Kortfristet gæld 

Faldgruber: 
 
- Ændring af kontoplan 

- Ændres kontoplanen for i år, risikerer man at 
sammenligningsgrundlaget for tidligere år forsvinder. 

- Konti der vælges flere gange 
- Vær forsigtig ikke at vælge den samme konto flere gange. Guiden 

giver dig en advarsel hvis det sker. 

- Ændringer i personale 
- For at kunne sammenligne med f.eks. ”forrige år”, skal man huske 

at medtage behandlere der var ansat i perioden. 

- Lønberegning 
- Husk at anvende periode i behandlerafregningen, og opret en ”Ny 

afregning” hvis der er ændringer i lønberegningen.Undlad at 
tilpasse den eksisterende. 

- Arbejdstimer til rådighed 
- Anvend muligheden for at en aftale ikke tæller med i 

”Timeberegningen”, og lad aftalebogen afspejle vireligheden. 

 
 

Forudsætninger 
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Unikke omsætningskonti på behandlere 

I personalekartoteket opsættes konteringsregler for hver enkelt behandler. Kontroller at alle ”aktive” 
behandleres omsætningskonti er forskellige fra hinanden. Er det ikke tilfældet, bør det overvejes at udvide 
kontoplanen og rette op på det forhold. Ellers vil man miste en hel del af rapporternes detaljeringsgrad. 

Omsætningskonti på de enkelte 
omsætningstyper Patient, Sygesikring og 
Kommune angives i kolonnen ”KontoNr”. 
 
De ønskede konti skal være oprettet i 
kontoplanen forinden. 
 
Konti oprettes under Kontokartoteket. 

Teknikkonti på de enkelte behandlere bør 
også være angivet, men er ikke en 
forudsætning. Dog bør man som minimum 
bogføre udgifter til ”Teknik” for hver enkelt 
behandler. 
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Kontoplanen har en rimelig opdeling af driftsudgifter 

Typisk kontoplan: 
 

• Omsætning 

• Teknik/Materialer 
• DB1 
• Løn/Sociale bidrag 
• DB2 
• Administration 
• Forsikringer 
• Eksternassistance 
• Miljøforanstaltninger 
• Afskrivninger 
• Resultat før renter 
• Renter 
• Ordinært resultat 
• Ekstraordinære poster 
• Årets resultat 
• Goodwill 
• Ejendom 
• Deposita 
• Inventar 
• Bil 
• Aktiver 
• Tilgodehavende 
• Likvide beholdninger 
• Egenkapital 
• Langfristet gæld 
• Kortfristet gæld 

Den anbefalede opbygning af kontoplanen er enkelt og 
struktureret. 
 
Det er ikke et krav for Nøgletal, at man anvender denne 
opbygning, men det gør det lettere at anvende guiderne.  
 
Din bogholder eller revisor vil kunne hjælpe med at følge guiderne 
til konstruktion af rapporterne. 

 
Drift 

Status 
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Lønberegning er opsat på behandlere 

 Anvendes ikke lønberegning/behandlerafregning kan 
man som alternativ indsætte en ”Fast løn” der vil 
afspejle virkeligheden bedst muligt. Det er muligt at 
korrigere den beregnede lønnen, direkte i rapporten 
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Aftalebogen anvendes ”fornuftigt” 

Undgå at indsætte ”fiktive” pauser for at blokere bogen.  
Anvend Lukke- og Bloktider når dele af en bog skal spærres. 
Anvend de rigtige arbejdstider – åbne og luk bogen så den afspejler virkeligheden 
Anvend aftaler med aftaletypen ”Medtages ikke i timeberegning” når der bookes tid til f.eks. 
”Klinikmøder” og lignende, hvor behandlere ikke har sin arbejdstid til rådighed. 
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Eksempel 
Aftalebogen anvendes ”fornuftigt” 

Arbejdstiden beregnes ud fra den 
tid behandleren har ”stolen” til sin 
rådighed. 
 
Afbud og udeblivelser ændrer IKKE 
dette forhold, idet stolen jo stadig 
er til rådighed for behandleren. 
 
I dette tilfælde er det kun frokost 
og klinikmøde der reducerer 
arbejdstiden. Overtiden på de 15 
minutter lægges til arbejdstiden. 
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Behandlerrapport 
• Indtjening pr. time.  
• I alt og pr. behandler 

• Resultat 
• Omsætning/indtjening. I alt og pr. behandler 
• Sammenligning med samme periode året før 

• Revisoranalyse 
• Omsætning/indtjening 
• Forrentning 
• Omsætning pr. patient 
• Udnyttelse af stoletime mv. 

Guide til standardrapporter 

Guide til standardrapporterne findes under: 
System -> Regnskabs- og firmakartoteker -> Basisopsætning -> Nøgletal 

Man kan altid ”bladre” i guidens 
spørgsmål, og gå tilbage til tidligere 
spørgsmål. 
 
Har man afsluttet oprettelse af en 
rapport, og det viser sig der er fejl i den, 
må den slettes og laves på ny. 
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Funktioner i Guiden 

Gå tilbage til forrige spørgsmål. 
Man kan frit gå tilbage til 
tidligere spørgsmål uden at 
miste sine valg. 

Når man har været gennem et 
spørgsmål, skifter farven fra 
”Rød” til ”Grøn” 

Bladre frem til næste 
spørgsmål. 

Tallene fortæller hvor mange spørgsmål 
der stilles i valgte Guide og, hvor langt 
man er kommet. 

Viser at kontonummer 10100 er 
valgt 5 gange på 4 forskellige 
behandlere. 
 
Kontonummeret kan være brugt 
på arkiverede behandlere.  
Behandlerene fjernes  ved at 
fjerne marketingen. Forsvinder 
den grå farve på kontolinien, 
bør markeringen sættes igen. 
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Funktioner i Guiden 

Viser at kontonummer 10100 er valgt 5 gange på 
4 forskellige behandlere. 
 
Hvis kontonummeret ikke er brugt tidligere i 
denne rapport, er sandsynligt at det er anvendt 
på arkiverede behandlere.  Disse fjernes ved at 
fjerne marketingen (Klik ind i feltet og tryk 
mellemrum). 
 
Hvis den røde markering forsvinder, og linien 
stadig er grå, er kontonummeret kun anvendt én 
gang i denne rapport, og man kan gå videre. 
 
Hvis den grå markering forsvinder, er 
kontonummeret ikke anvendt i denne rapport, og 
markeringen sættes igen, da vi ønsker at 
medtage alle øvrige omsætningskonti. 
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Behandlerrapport 
 

Fordelingen af ”Øvrige” både 
omsætning og teknik, sker ud fra 
behandlerens andel af omsætning.  

Behandlerløn hentes fra ”Behandler 
afregning” der opsættes i Personale 
kartoteket. Vil man rette en løn for 
en behandler, trykkes Enter i feltet 
og det nye løntal skrives, hvorefter 
der skal beregnes igen. 

Omsætning og teknik, 
hentes fra bogholderiet, ud 
fra de konti der er angivet 
tilhører den enkelte 
behandler. 

Timer til 
rådighed, 
trækkes fra 
aftalebogen.  

Indtjening pr. timer efter øvrige, er 
et udtryk for, hvor meget den 
enkelte behandler tjener hjem til 
klinikken pr. time når egne 
materialer og egen løn er betalt.  

I alt kolonnen viser klinikkens gennemsnit. 
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Guide 
Behandlerrapport 
 

Behandlerrapport trækker oplysninger fra: 
• Omsætningskonti 

• Teknik- og materialekonti 
• Behandlerafregning 
• Aftalebogen – Stoletimer til rådighed 

Start Guiden 
1) Vælg Regnskabsperiode 
2) Vælg ”Ny ud fra standard” 

Guiden  
1) I Rapporttype vælges ”Behandler rapport” 
2) I ”Fald-ned-listen” Behandlere vælges de 

behandlere der er er aktive og har været aktive i 
regnskabsperioden. 

3) Klik ”Luk” nederst i ”Fald-ned-listen” når de 
ønskede behandlere er valgt. 

4) De valgte behandlere overføres til linien 
”Behandlere” 

Rapporttype og valg af behandlere 
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Guide 
Behandlerrapport 
 

Ud fra personalekartoteket 
”gætter” Guiden sig til, hvilke 
konti der anvendes som 
omsætningskonti for de valgte 
behandlere. 
 
Er der ”gættet” forkert, skal 
markeringerne ændres.  
 
Klik ind i et felt under den 
enkelte behandler, og tryk på 
”Mellemrum”. For hvert tryk 
skifter markeringen mellem: 
 
Grøn = Valgt 
Blank = Ikke valgt 
Rød = Valgt, men kontonummer 
er anvendt andet sted i denne 
rapport. 
 
 
 
 
 

Spørgsmål 1 
Omsætningskonti for valgte behandlere 
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Guide 
Behandlerrapport 
 

Nu skal alle øvrige omsætningskonti angives. 
I dette eksempel skal der markeres i feltet til 
højre for kontonumrene: 
 
10199 – Tryk mellemrum 
10200 – Tryk mellemrum 
10675 – Tryk mellemrum 
10680 – Tryk mellemrum 
10700 – Tryk mellemrum 
10890 – Tryk mellemrum 

Spørgsmål 2 
Alle øvrige omsætningskonti 
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Guide 
Behandlerrapport 
 

Spørgsmål 3 
Teknikkonti for valgte behandlere 

Ud fra personalekartoteket 
”gætter” Guiden sig til, hvilke 
konti der anvendes som 
teknikkonti for de valgte 
behandlere. 
 
Er der ”gættet” forkert, skal 
markeringerne ændres.  
 
Klik ind i et felt under den 
enkelte behandler, og tryk på 
”Mellemrum”. For hvert tryk 
skifter markeringen mellem: 
 
Grøn = Valgt 
Blank = Ikke valgt 
Rød = Valgt, men kontonummer 
er anvendt andet sted i denne 
rapport. 
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Guide 
Behandlerrapport 
 

Nu skal alle øvrige teknikkonti angives. 
I dette eksempel skal der markeres i feltet til 
højre for kontonumrene: 
 
11100 – Tryk mellemrum 
11120 – Tryk mellemrum 
11176 – Tryk mellemrum 

Spørgsmål 4 
Alle øvrige materiale og teknik konti 

Der er ikke flere spørgsmål fra Guiden. 
 
De 4 spørgsmål kan gås igennem igen, ved at 
klikke på ”Forrige” hhv. ”Næste” 
 
Når der trykkes på ”Opret” oprettes rapporten, 
og man kan ikke længere rette via Guiden.  
 
 
Tryk på Opret. 
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Den færdige rapport 
Redigerings muligheder 

Rapporteditoren er delt op i fire afsnit: 
 
1. del: Valg af Regnskabsperiode, rapport, adgang til ”Guides”, Opret, Slet, Omdøb samt farveopsætning  
2. del: Angiver udseende af de enkelte kolonner 
3. del: Angiver indholdet af de enkelte rækker og kolonner 
4. del: Værktøjer til kopiering af linier og kolonner 
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Den færdige rapport 
Redigerings muligheder 

1. del: Valg af Regnskabsperiode, rapport, adgang til 
”Guides”, Opret, Slet, Omdøb samt farveopsætning  

Regnskabsperiode: Angiver hvilket regnskabsår rapporten gælder for. 
Dette af hensyn til evt. ændringer i f.eks. kontoplanen. 
Navn: Navnet den rapport man ønsker at se. 
Ny: Tillader at oprette en ny rapport manuelt, eller som kopi af en 
eksisterende.  
Ny ud fra standard: Kalder Guiden til nye rapporter 
Slet: Sletter den rapport der er valgt. 
Omdøb: Giver den valgte rapport nyt navn. 
Farver: Der kan bestemmes op til 10 standardfarver der kan overføres 
til de enkelte kolonner.  
En kolonne farves ved (i del 2) at angive farvekoden 1-10, hvorefter 
farventil den tilhørende kode overføres. 
 
 

Ønsker man at kopiere en eksisterende rapport vælges: 
- Firma (I hvilket firma skal rapporten findes) 
- Periode (I hvilken periode skal rapporten findes) 
- Navn (Hvilken rapport skal kopieres) 
- Navn til den nye rapport 
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Den færdige rapport 
Redigerings muligheder 2. del: Angiver udseende af de enkelte kolonner 

Kolonnebredde: Angiver bredden for kolonnen. 
Kolonnefarve: Angiv farvekode opsat i ”1. del”.  
Overskrift 5-1: Angiv overskrifter til de enkelte kolonner. Der 
SKAL være en overskrift i ” Overskrift 1” før kolonnen vises. 
Fjernes overskrift 1 fjernes kolonnen altså også. Dette kan bruges 
til at skjule evt. mellemregninger man ikke ønsker at få vist.  
Angives et # tegn og et tal lige efter, vil overskriften dækker et 
antal kolonner frem. F.eks. ”Vækst#2” fortæller at overskriften 
Vækst skrives hen over 2 kolonner, startende i den kolonne 
”Vækst” er skrevet i. 
Decimaler: Hvor mange decimaler skal tallene i kolonnen vises 
med. 
Enhed: Hvilken enhed skal der stå efter tallene i kolonnen. F.eks. 
” kr./time” Start evt. med et mellemrum. 

Periodeforskydning: Angiver om den enkelte kolonne skal hente 
tal fra DentalSuite i en forskudt periode i horhold til den angivne 
periode der tastes,  når rapporten køres.  
Der er følgende muligheder: 
 
”Dato-1”, ”Dato-2”, ”Dato-3” etc. op til ”Dato-12” 
Forskyder data i kolonnen der hentes i DentalSuite med det antal måneder 
der står efter ”Dato”. 
Laves en kørsel fra januar 2013 til juni 2013 vil ”Dato-12” give tallene for 
samme periode året før. 
 
 
”Fra MDR+0”, ”Fra MDR+1”, ”Fra MDR+2” etc. op til ”Fra MDR+12”  
Henter data til kolonnen fra START måneden + antal mdr.  
 
Laves en kørsel fra januar 2013 til juni 2013 vil ”Fra MDR+0 give tallene 
for Januar måned 2013. 
 
Laves en kørsel fra januar 2013 til juni 2013 vil ”Fra MDR+1 give tallene 
for februar måned 2013. 
 
 
”Til MDR-0”, ”Til MDR-1”, ”Til MDR-2” etc. op til ”Til MDR-12” 
Henter data til kolonnen fra SLUT måneden i den valgte periode,  
+ antal mdr.  
 
Laves en kørsel fra januar 2013 til juni 2013 vil ”Til MDR-0 give tallene for 
juni måned 2013. 
 
Laves en kørsel fra januar 2013 til juni 2013 vil ”Til MDR-1 give tallene for 
maj måned 2013. 
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Den færdige rapport 
Redigerings muligheder 3. del: Angiver indholdet af de enkelte rækker og kolonner 

Firma: Fra hvilket firma skal evt. finansdata hentes fra. 
Flettekode: Navn på den flettekode DentalSuite skal bruge til at 
gemme et tal der er hentet fra DentalSuite eller beregnet i andre 
celler i samme række. 
Navn: Hvilket navn skal der stå i rækken, når rapporten køres. 
Type: Hvordan skal rækken præsenteres/vises når rapporten 
køres. Der er følgende muligheder: 

Når en rapport vises på skærmen, vises som standard IKKE de 
rækker hvor Typen har (skjult) efterfølgende. 
 
Kun når der markeres i ”Vis detaljer”, nederst til højre på 
skærmen når rapporten vises, vil de skjulte linier vises. 
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Den færdige rapport 
Redigerings muligheder 

Kolonne: Indeholder flettekoder, kontonumre, beregninger, funktionskald og enheder. 

Flettekode: Variabel der husker et beregnet tal. 
Kontonummer: Angives alle med [] (firkant parentes). Rapporten giver en sum på det eller de kontonumre for den periode der er angivet når 
rapporten køres. Angives flere konti adskilles de enkelte konti med ; (semikolon). [41100;41500;41600]. 
Beregninger: Her kan angives +, -, * , / (plus, minus, gange, division) samt parenteser. 
 

Funktionskald Angives alle med [] omkring:  

LØN_ efterfulgt af behandlerinitial vil hente løn for behandleren i den givne periode. Lønnen beregnes for hver måned rapporten vises for, således at 
der tages hensyn til evt. ændringer i lønberegningsgrundlaget i perioden. 
TIMER_ efterfulgt af behandlerinitial vil giver ”timer til rådighed” for behandleren i den givne periode. 
AFTALETID_ efterfulgt af behandlerinitial giver summen på aftalernes længde for behandleren i den givne periode. 
AKTIVE_PATIENTER giver tallet for antal aktive patienter i DentalSuite. Alle patienter der IKKE er arkiveret. Dette tal er ALTID tallet for NU, uanset 
den valgte periode. 
ANTAL_BESØG giver antal aftaler i perioden. En patient der har flere aftaler tæller med flere gange. 
ANTAL_PATIENTER giver antal unikke aftaler i perioden. En patient der har flere aftaler tæller KUN med EN gang. 
{primo} henter saldoen primo perioden, på den eller de konti der angives efterfølgende. Af hensyn til hastighedsberegning, årsskifte mv. hentes 
dog saldo for dagen. Dvs. saldoen den første dag i perioden. F.eks. [{primo}34200;34201] 
{ultimo} henter saldoen ultimo perioden, på den eller de konti der angives efterfølgende. [{ultimo}34200] 
 
Enheder:  Man kan angive en enhed for en enkelt celle særskilt. Afsluttes flettekoden med ”§” angives enheden efter.  
F.eks. [AKTIVE_PATIENTER]§ patienter, vil i rapporten skrive ”x.xxx patienter” Husk evt. mellemrum mellem §-tegnet og enheden. Enheden 

angivet her overstyrer evt. enhed angivet i rapportopsætningens 2. del. 

3. del: Angiver indholdet af de enkelte rækker og kolonner 
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Den færdige rapport 
Redigerings muligheder 

Kombiner valgte linier: : Sletter de valgte linier, og opretter ny linie indeholdende beregning der adderer de valgte linier. 
 
Kopier markerede linier: Placerer et kopi af de markerede linier i computeres hukommelse.  
 
Kopier markeret kolonne: Placerer et kopi af den markerede kolonne i computeres hukommelse.  
 
Indsæt kopi: Indsætter det kopierede ved markørens placering.  

4. del: Værktøjer til kopiering af linier og kolonner 
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Resultat 
Summeret 
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Resultat 
Detaljer 

 

Med markering i ”Vis detaljer” 
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Resultat 
Guiden 

 

   
  

   
  

Rækkefølge  
Samme princip som i guiden til Behandlerrapport. Men her er der 15 spørgsmål 
 

Vælg rapporttype 
 Resultat 

Vælg Behandlere  
 husk evt. tidligere ansatte der ønskes med tilbage i tid. 

 

Følg derefter guidens 15 spørgsmål: 

Patientomsætning for valgte behandlere -  
Sygesikringsomsætning for valgte behandlere –  
Kommuneomsætning for valgte behandlere –  
Alle øvrige omsætningskonti (Patient, Sygesikring, Kommuner, Øvrigt salg mv.) 
Teknik konti for valgte behandlere 
Alle øvrige teknik- og materialeomkostninger 
Alle lønomkostninger 
Alle administrationsomkostninger 
Alle lokaleomkostninger 
Alle forsikringsomkostninger 
Alle eksterne omkostninger 
Alle miljø omkostninger 
Alle afskrivninger 
Alle rente- og gebyromkostninger 
Alle øvrige driftsudgifter samt ekstra ordinære poster 

Resultat trækker oplysninger fra: 
 

• Omsætning 

• Teknik/Materialer 
• Løn/Sociale bidrag 
• Administration 
• Forsikringer 
• Eksternassistance 
• Miljøforanstaltninger 
• Afskrivninger 
• Renter 
• Ekstraordinære poster 
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Revisor analyse 
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Revisoranalyse 
Guiden 

 

   
  

   
  

Rækkefølge  
Samme princip som i guiden til Behandlerrapport. Men her er der 19 spørgsmål 
 

Vælg rapporttype 
 Revisoranalyse 

Vælg Behandlere  
 husk evt. tidligere ansatte der ønskes med tilbage i tid. 

Følg derefter guidens 19 spørgsmål: 
  

Patientomsætning for valgte behandlere -  
Sygesikringsomsætning for valgte behandlere –  
Kommuneomsætning for valgte behandlere –  
Alle øvrige omsætningskonti (Patient, Sygesikring, Kommuner, Øvrigt salg mv.) 
Teknik konti for valgte behandlere 
Alle øvrige teknik- og materialeomkostninger 
Alle lønomkostninger 
Alle administrationsomkostninger 
Alle lokaleomkostninger 
Alle forsikringsomkostninger 
Alle eksterne omkostninger 
Alle miljø omkostninger 
Alle afskrivninger 
Alle rente- og gebyromkostninger 
Alle øvrige driftsudgifter samt ekstra ordinære poster 
Tilgodehavende - KUN vedr. patientandel, men for alle behandlere 
Egenkapital 
Langfristet gæld 
Kortristet gæld 
 

Revisoranalysen trækker oplysninger 
fra: 
 

• Omsætning 

• Teknik/Materialer 
• Løn/Sociale bidrag 
• Administration 
• Forsikringer 
• Eksternassistance 
• Miljøforanstaltninger 
• Afskrivninger 
• Renter 
• Ekstraordinære poster 
• Tilgodehavende 
• Egenkapital 
• Langfristet gæld 
• Kortfristet gæld 
 
Patienter 
Aftaler 
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Visning af den færdige rapport 

 

   
  

   
  

Rapporterne kaldes fra: 
 
F8 -> Bogføring -> Udskrifter -> Balance -> Nøgletal 
 

Angiv periode.  
Når perioden er tastet, undersøger DentalSuite hvilke 
rapporter der er tilgængelige for perioden. 
Mangler man en eller flere rapporter, kan det skyldes at 
der ikke er lavet rapporter for perioden. Perioden kan 
være tastet forkert. Bemærk at perioden angives i 
Mdr/År. 
 
 

Manglende adgangstilladelse.  
Har du ikke fået tildelt adgang til Nøgletal, vises besked 
om samme, og du skal angive gyldigt brugernavn og 
adgangskode for at komme videre.  
Din administrator kan evt. give dig adgang via 
System -> System -> Generelt -> Brugeradministration  
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Anvendelse i det daglige 
Aftalebogen 

 

   
  

   
  

Aftaletyper  
Det anbefales at der som minimum 
oprettes nedenstående aftaletype: 
- Sygdom 
- Betalt pause 
- Betalt møde 

 
Alle skal have markering for at de ikke 
tælles med i timeberegningen. 
 
 

SPØRGSMÅL 
Skal aftalen i aftalebogen ændres hvis… 
En patient kommer tidligere/senere i stolen end aftalen viser? 
En patients behandling tager kortere/længere tid end aftalen viser? 
  
SVAR 
Nej du bør ikke tilpasse aftalerne. 
 
Generelt set bør man ikke ændre på patienternes aftaler efter endt behandling uanset 
årsag. Der er flere forhold at tage hensyn til: 
- Behandleren vil altid kunne få tingene til at passe 
- Det går ud over klinikassistentens overblik 
- Man bliver ikke bedre til at tilpasse de enkelte patienters behov 
 
  

Sygdom 
Luk hele arbejdsdagen med en aftale, der sættes med aftaletypen 
”Sygdom”. Flyt derefter de enkelte patientaftaler. Senere vil man 
kunne lave statistik på aftaletypen ”Sygdom”. 

Flyttet arbejdstid/pause 
Hvis behandler lægger en patient ind i sin pause og holder sin pause 
senere hvor der ikke er patient, anbefales det at frokostpausen bookes 
med en almindelig ”aftale”, og der oprettes en aftale med aftaletypen 
”Betalt pause” der hvor pausen holdes. 

Arbejdstider, Bloktider, ”I huset tider” mv. kan ikke ændres overfor ”Nøgletal”  
 
Hver ny dag DentalSuite startes op, gemmes arbejdstider, bloktider mv. for den enkelte behandler i en logfil. Når Nøgletal beregner arbejdstider, anvendes 
tal fra denne log. Derfor kan man ikke tilpasse arbejdstider fra dagsdato og bagud i tid. Ændringer i aftalebogen kan kun ske ved at oprette aftaler. 
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Anvendelse i det daglige 
 
Behandlerafregning 

   
  

   
  

Timeløn 
Er en behandler aflønnet efter timeløn, kan kolonnen ”Bruttoløn til 
behandler” manuelt skiftes ud med en timelønsberegning. Se 
herunder. 

Klinikejer 
Hvis behandlerrapporten skal give det rigtige overblik, bør man 
opsætte behandlerafregning for klinikejeren/ejerne på samme 
betingelser som assistenterne. Også selv om der kun hæves en fast 
løn. 
 
Rapporterne ”Resultat” og ”Revisoranalyse” anvender faktisk hævet 
løn. 

Behandlerafregning bør sættes op for hver enkelt behandler, også selv om der aflønnes efter timeløn 

Timelønsberegning 
Her er lønnen for behandler TP 2 manuelt ændret til ”Timeløn” Linien i kolonne 4 for behandleren, er erstattet med flettekoden for ”Arbejdstid til 
rådighed” og ganget med timelønssatsen pr. time. [TIMER_TP2]*220 Her multipliceres antal arbejdstimer til rådighed med kr. 220,- pr. time. 


