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Kapittel 1. Innledning

Introduksjon

Formålet med dette dokumentet er å gi en hjelp til å komme i gang med bruk av
Rapporteket som er en resultattjeneste for medisinske kvalitetsregistre. Rapporteket
gjør det mulig å presentere registerinformasjon, fra rådata til ferdig analyserte
resultater.

Denne brukerveiledningen er ment å dekke praktisk bruk, men er ikke uttømmende.
Ved behov for dokumentasjon utover det som fins her vil det ofte være nyttig å bruke
hjelpefunksjonen i Rapporteket. Denne er markert i Figur 2.1.

Forutsetninger

Rapporteket er en tjeneste som tilbys gjennom portalen helseregister.no og som er
knyttet opp mot registrene som nås gjennom portalen. Bruk av registrene krever
egen pålogging og er kun tilgjengelig for kommunikasjon på helsenettet. Det samme
gjelder for bruk av Rapporteket. Denne brukerveiledningen beskriver ikke bruk av
helseregister.no eller pålogging til registrene. Det forutsettes med andre ord at man
på forhånd er kjent med dette.

Veiledning som er gitt her er ment å være generell slik at den skal kunne brukes på
tvers av registre. Alle illustrasjoner er med tillatesle tatt fra Nasjonalt kvalitetsregister
for ryggkirurgi (NKR). Det som måtte komme frem av avdelingsspesifikke resultater
i illustrasjonene kommer fra Nevrokirurgisk avdeling på Universitetssykehuset i
Nord-Norge.

Hjælp, hvordan når jeg Rapporteket for mitt register?

Resultattjenesten for et gitt register er listet opp som en del av alle de "Prosjekter"
som er tilgjengelig på portalen helseregister.no. Tilgang til resultattjenesten er vist
i Figur 1.1.



Hjælp, hvordan når jeg
Rapporteket for mitt register?
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Figur 1.1. Tilgang Rapporteket fra helseregister.no

De litt kryptiske forkortelsene LU (Local User) og SC (System Coordinator) angir
ulike roller i registeret. Typisk vil LU bare kunne se detaljerte data for egen enhet
mens SC vil kunne se detaljerte data for alle enheter. Sistnevnte vil vanligvis være
representant for databehandlingsansvarlig enhet for registeret. I de fleste tilfeller vil
LU benyttes. Ved å trykke på LU eller SC sendes man videre til Rapporteket .
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Kapittel 2. Se resultater

Rapportoversikt

Når prosjekt og rolle (for de fleste vil det siste være LU) er valgt fra helseregister.no
blir man sendt til startsida i Rapporteket vist i Figur 2.1. Denne sida kan man navigere
seg tilbake til ved å trykke på "hjem-knappen" som er uthevet i figuren. For å kjøre
en av rapportene i lista, trykk på navnet til den aktuelle rapporten.

Figur 2.1. Første side i Rapporteket med "Hjem" og "Hjelp" uthevet.

Kjør rapport

Enkel rapport

Ved å trykke på et av rapportnavnene i lista over rapporter, eksempelvis "Adm.
Skjema i kladd", kjøres den valgte rapporten basert på data i registeret slik vist i
Figur 2.2



Rapport med brukervalg
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Figur 2.2. Enkel, ferdigdefinert rapport

Rapport med brukervalg

Ferdigdefinerte rapporter tillater gjerne en viss grad av brukerstyring der utvalg
av data kan spesifiseres for rapporten gjerne i form av nedtrekkslister, knapper
for avkryssing eller kalendervalg. Etter endringer i inngangsverdier må man trykke
"Apply" for å oppdatere rapporten. Dette er vist for rapporten "Fordelinger" i
Figur 2.3 og menyen for ett av brukervalgene er vist i Figur 2.4.

Figur 2.3. Ferdigdefinert rapport med brukervalg



Rapport med brukervalg
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Figur 2.4. Brukervalg som nedtrekksliste
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Kapittel 3. Ta ut resultater (eksport)
Rapporteket tilbyr eksport av resultater i ulike formater. Det er derfor mulig å bruke
ferdige rapporter i egne dokumenter og presentasjoner, og det er også mulig å ta ut
data ved behov for videre bearbeidelse og analyse utenfor Rapporteket.

Til bruk i dokumenter

Rapporter som ønskes brukt i egne dokumenter eller presentasjoner kan eksporteres
fra Rapporteket. Dette kan gjøres direkte til noen vanlige dokumentformater/
programmer. Fremgangsmåte for å ta ut rapporten "Fordelinger" (se liste over
rapporter i Figur 2.3) til et Microsoft Word dokument er vist i Figur 3.1.

Figur 3.1. Eksport av rapporter fra Rapporteket

Resultatet av dette er at en Microsoft Word fil lastes ned fra Rapporteket til egen
datamaskin der den kan åpnes og endres slik vist i Figur 3.2. Fra en figur får man
ikke ut grunnlagstallene. Det betyr at hvis man velger Excel som ut-format, vil man
få selve figuren limt in i ei Excel-fil og ikke tallgrunnlaget.



Ta ut tall til eget bruk
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Figur 3.2. Lokal representasjon av rapport eksportert fra Rapporteket

Ta ut tall til eget bruk
Rapporteket kan eksportere data til ulike fil-formater for lokalt bruk. Dette forutsetter
at rapporten som eksporteres inneholder datafelter og at den ikke er en grafisk
presentasjon (figur). Metode for eksport av data fra rapporten "Adm. Skjema i kladd"
til et regneark er vist i Figur 3.3.

Figur 3.3. Eksport av data fra Rapporteket



Ta ut tall til eget bruk
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Ved å velge eksemplevis "As Excel" fra nedtrekkslista vist i Figur 3.3 vil det lastes
ned ei fil med tall som kan bearbeides i et lokalt regneark. Dette er vist i Figur 3.4.

Figur 3.4. Lokal representasjon i Excel av data eksportert fra Rapporteket

Et mer generelt og anvendelig eksportformat vil være å velge kommaseparerte
tekstfiler (CSV). De fleste lokale analyseprogrammer, eksempelvis SPSS, kan
importere tall på dette formatet.
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Kapittel 4. Lag resultater

Innledning

Rapporteket har enkel men nyttig funksjonalitet for å lage egne rapporter ut fra et på
forhånd definert sett av variabler. Brukerdefinerte rapporter, eller "ad-hoc rapporter"
som det kalles i Rapporteket, kan også lagres for senere bruk. Ad-hoc rapporter er
godt egnet til å "leke" med data, og det må gjerne brukes som en metode for å finne
nyttige måter å fremstille resultater på, som igjen kan være et utgangspunkt for å
etablere ferdigdefinerte rapporter sammen med andre rapportutviklere og statistikere.
Husk at hvis man har lagret en Ad-hoc rapport og datagrunnlaget endres på et senere
tidspunkt, kan denne rapporten krasje. Man må da evt. lage rapporten på nytt.

Notat
Brukerdefinerte rapporter er en valgbar funksjonalitet på Rapporteket.
Noen registre benytter dette, andre ikke.

Fremgangsmåten for å velge datasett med underliggende variabler, etablere og lagre
ad-hoc rapporter er vist under.

Velg datasett

Fra hjemmesida i Rapporteket, under menyen "Create", trykk på "Ad Hoc View" (se
Figur 2.1, s. 3). Dialogboksen som da kommer opp gir valget mellom de datakilder
som er tilgjengelig. Egenskaper for ulike typer av datakilder beskrives ikke nærmere
her, men mer informasjon om dette fins under "Hjelp" i Rapporteket.

Velg ønsket datakilde slik det er vist i Figur 4.1. Datasettet markeres og velges ved
å trykke på "Choose Data..."



Velg variabler
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Figur 4.1. Valg av datasett til egendefinerte rapporter

Notat
Det vil vanligvis være to ulike datakilder å velge mellom. Disse kan
ha litt ulike navn, men typisk vil de hete "AlleVariablerDomain" og
"HovedDomain". "AlleVariablerDomain" inneholder alle tilgjengeliger
variabler (rådata) mens "HovedDomain" representerer hele eller deler av
"AlleVariablerDomain", men da i en mer strukturert form, eksempelvis i
forhold til de skjema som finnes i registeret.

Velg variabler

Når datasettet er valgt vises alle underliggende variabler. Herfra kan man ta med seg
et utvalg eller alle variablene ved å trykke på piltastene eller dra variabler over fra
"Source" til "Selected Fields". Trykk deretter "OK". (Figur 4.2).



Lag rapporten
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Figur 4.2. Valg av variabler til egendefinerte rapporter

Lag rapporten

Utgangspunktet for eksempelet under er valg av to kategoriske (OpAar og OpKatTxt)
og to kontinuerlige (BMI og Liggedogn) variabler fra datasettet. Videre er det valgt å
fremstille dette i et diagram ("Chart"). Mulige fremstillingsformer er "Table", "Chart"
og "Crosstab" og disse kan velges fra menylinja slik markeringen i Figur 4.3 viser.

Velg variabler til rapporten

Variabler som nå er tatt ut fra datasettet og som kan brukes i rapporten som skal
lages, listes opp til venstre i vinduet som nå kommer opp; kategoriske under "Fields"
og numeriske under "Measures". Diagrammet lages ved å dra variablene slik at de
plasseres i "Columns" og "Rows" i diagramvinduet forsøksvis illustrert i Figur 4.3.
Alternativt kan man høyreklikke på variablene og velge om de skal brukes som
kolonne-, rad- eller filtervariable. I dette tilfellet lages et stolpediagram for sum av
liggedøgn for hvert år. I utgangspunktet vises dette samlet over alle år, men enkeltår
kommer fram ved å dra i "nivå-spaken" ("Data Level", markert i figuren) ute til høyre.
Grunnen til dette er at flere variabler skal kunne nøstes (se “Nøstede variabler”, s.
15).



Velg bergningsfunksjon
for variablene
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Figur 4.3. Valg av variabler til rapporten

Velg bergningsfunksjon for variablene

Figur 4.3 viser summen av liggedøgn for hvert år. Under antagelsen av at man heller
vil se gjennomsnittsverdien, kan dette endres ved å høyre-klikke på variabelen og
første velge "Change Summary Function" og deretter "Average" slik vist i Figur 4.4.

Figur 4.4. Endring av bergningsfunksjon for en variable



Bruk av datafilter
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Bruk av datafilter

I etablering av brukerdefinerte rapporter er det også mulig å gjøre utvalg basert på
den registerinformasjon som er tilgjengelig. Alle kategoriske variabler kan benyttes
som slike filtre og dette etableres ved å dra disse over til høyre side av vinduet under
"Filters", eller høyreklikke på variabelen og velge "Create filter". Dette er vist for
operasjonskategori ("OpKatTxt") i Figur 4.5. For å aktivere valgt filter, trykk på
"Apply" slik det er vist i figuren.

Figur 4.5. Bruk av datafiler i brukerdefinerte rapporter

Nøstede variabler

Kategoriske variabler i brukerdefinerte rapporter kan benyttes i ulike nivå i forhold
til hverandre. Eksempelvis kan øverste nivå defineres som operasjonskategori med
operasjonsår som underordnet nivå. Dette oppnås ved å dra inn flere kategoriske
variabler inn i samme brukerdefinerte rapport. Dette er vist for liggetid i Figur 4.6.
Innbyrdes nivå for de kategoriske variablene kan endre ved å endre rekkefølgen på
disse. Ved å dra på nivå-spaken ute til høyre kan man i dette tilfelle velge å vise total
liggetid på første nivå, liggetid fordelt på operasjonskategori på andre nivå og til sist
liggetid fordelt på operasjonskategori per år på tredje nivå (slik vist i figuren). Ønsker
man å endre rekkefølgen av kategoriene/nivåene, bytter man bare plass på "OpAar"
og "OpKatTxt" under "Rows".



Endre presentasjonsform
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Figur 4.6. Nøstede kategoriske variabler

Endre presentasjonsform

Da variablene for eksempelet over ble valgt ut ble det også gjort et valg i
forhold til presentasjonsform. Dette er mulig å endre underveis i etablereingen
av brukerdefinerte rapporter. Utformingen av et diagram kan endres ved å bruke
nedtrekkslista under de små tannhjulene i figurvinduet slik vist i Figur 4.7. Det er også
mulig å endre fra et diagram til en tabularisk presentasjon, endten i form av ordinære
tabeller eller krysstabeller slik det er vist i Figur 4.8. Krysstabeller er særlig egnet for
nøstede kategoriske variabler og Figur 4.7 er vist som en krysstabell i Figur 4.9.



Endre presentasjonsform
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Figur 4.7. Endre utformingen av et diagram

Figur 4.8. Endre presentasjonsform i en brukerdefinert rapport
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Figur 4.9. Diagram endret til krysstabell

Notat
Krysstabeller er veldig godt egenet til å grave i tallgrunnlaget. Hvert
av tallene i slike tabeller er hyperlenket til en egen rapport som
automatisk legger på relevante filtre og der rådata er tilgjengelig for videre
undersøkelser. Prøv! Slike rapporter kommer som pop-up vinduer, så man
må passe på at disse ikke blokkeres av nettleseren.

Lagre rapporten

Brukerdefinerte rapporter kan lagres for seinere bruk, enten som enkeltstående
rapporter og/eller som utgangspunkt for framtidige endringer. Lagring av
brukerdefinerte rapporter skjer ved å trykke på "diskett-ikonet" i toppen av
figurvinduet slik det er vist i Figur 4.10.



Ad-hoc views
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Figur 4.10. Lagring av en brukerdefinert rapport

Ad-hoc views

"Ad-hoc views" kan betraktes som oppskriften til brukerdefinerte rapporter. Ved å ta
vare på (lagre) oppskriften kan denne tas fram på et senere tidspunkt for eventuelle
endringer. Med andre ord, fra et "Ad-hoc view" kan man fortsette utviklingen av
brukerdefinerte rapporter der man slapp.

Lagringen gjøres slik vist i Figur 4.10. I dialogboksen som kommer opp, fyll inn
navn, forklaring og velg lagringsplass slik vist i Figur 4.11. Det er viktig å velge
selvforklarende navn og gode beskrivelser. Alle brukere av Rapporteket har sin egen
mappe med eget navn under "Home" der egne rapporter og views kan lagres.



Ad-hoc reports
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Figur 4.11. Lagring av et ad-hoc view

Ad-hoc reports

Brukerdefinerte rapporter kan også lagres som en tradisjonell rapport som det ikke
er mulig å endre på i ettertid. Man tar dermed vare på (lagrer) kun resultatet av
oppskriften (Ad-hoc view). Lagring skjer på samme måte som vist i Figur 4.10, men
man velger "Save Ad Hoc view and Create Report". På samme vis som for lagring
av et Ad-hoc view skrives deretter navn, forklaring og plassering av den lagrede
rapporten i dialogvinduet.

Hente fram lagrede, brukerdefinerte rapporter

For å gå tilbake til lista over rapporter, trykk på "Hjem"-knappen. Lagrede,
brukerdefinerte rapporter kommer da opp i lista over alle tilgjegelige rapporter slik
vist i Figur 4.12. Ved å trykke på rapporten kommer denne opp, også med de filtre
som ble definert når rapporten ble laget (Figur 4.13).



Hente fram lagrede,
brukerdefinerte rapporter
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Figur 4.12. Hente fram brukerdefinert rapport

Figur 4.13. Lagret, brukerdefinert rapport

Lista over rapporter vist i Figur 4.12, viser i utgangspunktet bare rapporter. For å
liste opp de ad-hoc views som er tilgjengelig kan man endre hva som vises ved å
gi inn spesifikasjoner i venstremenyen slik vist i Figur 4.14. Basert på eksempelet
over, ved å velge "Liggedogn_view" fra lista kan man da fortsette arbeidet med den
brukerdefinerte rapporten slik vist i Figur 4.15.



Hente fram lagrede,
brukerdefinerte rapporter
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Figur 4.14. Hente fram et lagret, brukerdefinert ad-hoc view

Figur 4.15. Bruk av lagret, brukerdefinert ad-hoc view

Advarsel
Det mest aktuelle brukstilfellet av brukerdefinerte rapporter vil være
å benytte disse som grunnlag til bestilling av ferdigdefinerte rapporter
som utarbeides av personer med utviklingsansvar på Rapporteket.
Registrene endrer med ujevne mellomrom eget datagrunnlag (struktur og
variabler), og ved slike endringer må også rapportenen endres tilsvarende.



Hente fram lagrede,
brukerdefinerte rapporter
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Brukerdefinerte rapporter er det i utgangspunktet "ingen" som har et
formelt ansvar for, og utstrakt bruk representerer derfor en risiko for at
det over tid vil finnes rapporter som ikke fungerer.
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Kapittel 5. Lag ditt eget dashboard
I Rapporteket er det mulig å lage egne dashboard. Brukere av Rapporteket kan således
lage egne resultatoversikter som er spesifikke i forhold til eget informasjonsbehov.

Etablering

I menylinjen, velg "Create" og trykk deretter "Dashboard" (se Figur 2.1, s. 3 ).
Fra venstre side av skjermen, dra ut og plassér de elementene som skal inngå
i sammenstillingen slik vist i Figur 5.1. Av elementene man kan velge fra er
eksisterende rapporter ("Exisiting Content") og eventuelle filtre som hører til disse
("Filters"). I tillegg kan man legge til selvvalgt tekst. Det er også mulig å lage nye
elementer direkte i dashboard-et slik som tidligere beskrevet i Kapittel 4.

Alle elementer plasseres og flyttes rundt etter eget ønske, men fortrinnsvis slik at
sammenhengen mellom elementene gir mening for de som skal benytte dashboard-
et. Noe av funksjonaliteten i etablering av dashboard kan framstås om vanskelig,
eksempelvis det å lage brukervalg. Spør gjerne om råd og hjelp fra kontaktpersoner
som jobber med Rapporteket til daglig.

Lagring

Når dashboard-et er ferdig, trykk på "Save-knappen" for å lagre. Fyll inn navn,
beskrivelse og plassering på samme måte som vist i Figur 4.11. Det er kun mulig å
lagre i brukerens egen katalog, altså den filmappen som har navnet til den innloggede
brukeren ("ditt navn"). Denne filmappen ligger på nivå under filmappen "Home".
Dashboard-et er deretter tilgjengelig i lista over rapporter. Husk bare at som standard
vises kun "Reports" og ikke "Dashboards". Ved å endre på filteret i venstremenyen
vises også de dashboard som er tilgjengelige.



Lagring
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Figur 5.1. Informasjonstavle med flere rapporter
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Kapittel 6. Rutinemessig rapportering

Innledning

I noen tilfeller vil det være ønskelig eller nødvendig å sørge for at resultater fra
registrene klargjøres i forkant på gitte tidspunkt. I Rapporteket er det mulig å sette opp
rutiner for automatisk kjøring av spesifikke rapporter, og det kan settes opp varsling
av slike kjøringer enten bare til seg selv eller til en angitt liste over brukere. Dette
kalles rutinemessig rapportering, eller "Scheduled reports".

Rutinemessig kjøring av rapporter kan defineres som en enkelt hendelse, flere angitte
hendelser eller ved faste intervaller innen et gitt tidsrom. De rapporter som er kjørt
rutinemessig ligger da klar på et angitt format (pdf som standard) neste gang brukeren
logger inn i Rapporteket. Det er også mulig å definere dette slik at brukeren som har
satt opp rutinemessig kjøring av rapporten får tilsendt en epost fra Rapporteket som
inneholder en lenke til rapporten. I tillegg er det mulig å angi at rapporten også skal
legges ved selve eposten som sendes ut fra Rapporteket.

Advarsel
Epost er en usikret kommunikasjonskanal. Det betyr at rutinemessig
rapportering der rapporten sendes ut som vedlegg til epost ikke skal
inneholde sensitiv informasjon. Rapporteket gir en generell advarsel
om dette når rutinemessig rapportering settes opp med rapporten som
vedlegg, og det må i slike tilfeller vises aktsomhet av den som setter opp
utsendelsen.

Oppsett av rutinemessig rapport med epost-
varsling

Trykk på "Hjem-knappen" for å komme til lista over rapporter. Høyreklikk på ønsket
rapport og velg "Schedule..." slik det er vist i Figur 6.1.



Oppsett av rutinemessig
rapport med epost-varsling
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Figur 6.1. Velg rapport for rutinemessig kjøring

På sida som da kommer opp trykk på knappen "Create Schedule" (ikke vist). Legg
deretter inn informasjon om den rutinemessige jobben. Litt nede på sida, etter
"Recurrence:", klikk på "Simple" for å kjøre rapporten ved faste intervaller eller på
"Calendar" for mer avansert innstilling av skjema for utsending. Prinsippene er vist
i Figur 6.2. Trykk deretter på neste arkfane slik vist i figuren.

Figur 6.2. Oppsett av rutinejobb



Oppsett av rutinemessig
rapport med epost-varsling
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Om rapporten som er valgt inneholder brukervalg må disse spesifiseres i arkfanen
"Parameters". Fyll inn/endre eventuelt innstillinger også under "Output Options"
og "Notifications" (ikke vist). Under "Output Options" kan det blant annet gis en
beskrivelse av den ferdigkjørte rapporten og valg av format (standard valg er pdf).
Ved lagring må det angis om eventuelt eksisterende fil skal overskrives. Her er
det viktig å krysse vekk "Output To Repository" slik det er vist i Figur 6.3. Under
"Notifications" spesifiseres adresser, emne og melding til de epostmottakere som skal
varsles om at resultatet er klart. Se Figur 6.4. Trykk deretter "Save".

Figur 6.3. Forberedelse for lagring av rutinejobb
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Figur 6.4. Ferdigstille rutinejobb
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