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1 Baggrund for Dansk 
Patientsikkerhedsdatabase  

Det overordnede mål med at rapportere utilsigtede hændelser er at forbedre patientsikkerheden og 

understøtte en sikkerhedskultur i sundhedsvæsenet, hvor man lærer af de fejl, der bliver begået. Hensigten 

er, at viden om utilsigtede hændelser kan bruges til at undgå lignende situationer i fremtiden til gavn for den 

næste patient. 

Siden 1. januar 2004 har sundhedspersoner på offentlige sygehuse haft pligt til at rapportere utilsigtede 

hændelser. Ordningen blev udvidet i september 2010, så den også omfatter praksissektoren, 

apotekersektoren, det præhospitale område og den kommunale sundhedssektor. Patienter og pårørende har 

kunnet rapportere på frivillig basis siden 1. september 2011. 

Rapporteringsordningen er fortrolig og ikke-sanktionerende. Det betyder bl.a., at viden om rapportøren kun 

må gives videre til få udvalgte personer, som arbejder med patientsikkerhed i den region, kommune eller 

lignende, hvor hændelsen er blevet rapporteret, og at hændelserne anonymiseres, inden de afsluttes og 

sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS). Formålet er at skabe tillid til ordningen og tilskynde, at 

hændelser bliver rapporteret, så der drages læring af forebyggelige fejl. 

Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) er den tekniske platform for rapporteringsordningen for utilsigtede 

hændelser.  

Det er STPS, som er systemejer af DPSD. STPS har den primære kontakt til brugerne i forhold til udvikling af 

systemet, så det understøtter patientsikkerhedsarbejdet bedst muligt. Sundhedsdatastyrelsen (SDS) 

systemforvalter DPSD, dvs. det er bl.a. dem som varetager kontrakten med it-leverandøren, DXC, og deres 

underleverandør RL Solutions. Samtidig varetager SDS support af brugerne via deres Servicedesk fx ved 

fejlmeldinger af systemet. DXC er en dansk virksomhed, hvis formål bl.a. er at stille servere til rådighed, som 

DPSD kan køre på. RL Solutions er en canadisk virksomhed, som står for at udvikle selve DPSD, dvs. når 

der skal laves ændringer eller opdateringer af systemet. RL Solutions har afholdt to workshops i Danmark for 

udvalgte DPSD brugere, for at blive klogere på brugernes behov til systemet og den danske kontekst. 

Derudover deltager STPS i RL Solutions årlige brugerkonference for at se på leverandørens nyeste funktioner 

og hvordan det kan bidrage til DPSD.  

STPS afholder, sammen med SDS, 3-4 gange årligt et driftsgruppemøde med repræsentanter fra regionerne 

og kommunerne. Formålet er, at samarbejde med brugerne omkring driften og udviklingen af DPSD, samt 

bidrage til konsensus omkring emner vedr. DPSD. Dette omfatter både en driftsmæssig del, som bl.a. 

indeholder drøftelse af systemfejl og driftsforstyrrelser, samt en funktionel del, som omhandler 

ændringsønsker ift. DPSD og tilknyttede systemers funktionalitet.  
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1.1 Hjælp til DPSD  

Der er forskellige måder at få hjælp til DPSD på, som afhænger af hvad ens henvendelse drejer sig om: 

Faglige spørgsmål i forhold til patientsikkerhedsområdet:  

Kontakt STPS viden@stps.dk  

Tekniske fejl ved systemet eller problemer med at rapportere: 

Kontakt SDS Servicedesk servicedesk@sundhedsdata.dk  eller telefon 3268 3900  

Spørgsmål eller ændring af utilsigtede hændelser, som er under sagsbehandling:  

Kontakt den lokale DPSD superbruger for den pågældende region eller kommune. 

Listen over DPSD superbruger findes på STPS’ hjemmeside: 

 Kommunale superbrugere 

 Regionale superbrugere 

Spørgsmål vedr. brugerrettigheder og roller i DPSD 

Kontakt din lokale SEB-administrator eller SDS Servicedesk.  

Hjælp til brugen af DPSD  

Der findes forskellige vejledninger og video på STPS’ hjemmeside: Vejledninger og videoer til DPSD  

 

  

mailto:viden@stps.dk
mailto:servicedesk@sundhedsdata.dk
https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/sagsbehandlersupport/kommunale-superbrugere/
https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/sagsbehandlersupport/regionale-superbrugere/
https://vimeo.com/showcase/4843791
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1.2 Sagsflow 

Sagsflowet for rapportering og behandling af utilsigtede hændelser kan beskrives som følgende: 

 En sundhedsperson, patient eller pårørende oplever en utilsigtet hændelse, som rapporteres.  

 En rapport bliver udfyldt via www.stps.dk/UTH, hvor brugeren foretager et lokationsopslag, som 

baserer sig på Sundhedsvæsenets Organisations Register (SOR). Dette har tæt kobling til 

Sundhedsvæsenets Elektroniske Brugerstyring (SEB) 

 Via SOR forstår DPSD-systemet, hvor hændelsen er sket, og via SEB, hvem der skal modtage 

hændelsen i den placering. Initialmodtageren accepterer sagen, hvis der er tale om en utilsigtet 

hændelse, og den hører til initialmodtagerens placering.  

 Initialmodtageren tildeler sagen en sagsbehandler. Sagsbehandleren og initialmodtageren kan godt 

være den samme. Her foretages den lokale læringsindsats, som er fundamentet i 

patientsikkerhedsarbejdet.  

 Når sagen er færdigbehandlet, anonymiseres alle fritekst-felter, og sagen afsluttes med 

overdragelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, som uddrager læring af hændelserne på nationalt 

plan.  

 

Sagsflowet er illustreret i nedenstående figur.  

  

http://www.stps.dk/UTH
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2 Avanceret sagsbehandling  

2.1 Initialmodtagelse  

Når der er rapporteret en utilsigtet hændelse inden for initialmodtagerens lokation, vises hændelsen i 

initialmodtagerens Indbakke.  

 

 

 

Initialmodtageren har nu tre muligheder: 

Overdrag til anden lokation: Hvis hændelsen er rapporteret til et forkert sted, kan initialmodtageren 

overdrage hændelsen til det korrekte sted via lokationsopslaget.   

Afvis: Initialmodtageren kan afvise en rapporteret utilsigtet hændelse, hvis den lever op til en af de fem 

årsagskategorier for afvisning (Mangelfuldt oplyst, Arbejdsmiljø, Andet grundlag for afvisning, Testsag, eller 

Dobbeltregistrering). Initialmodtageren skal vælge en årsag til at afvise sagen, samt anføre en uddybende 

kommentar, da det tydeliggør, hvorfor hændelsen er afvist. Den afviste sag kan genfindes i fanen 

Slettede/Afviste sager på Forsiden. Rapportøren får ikke besked om, at rapporteringen er blevet afvist.  

Accepter: Accepterer og tildeler hændelsen til en sagsbehandler via brugeropslaget. Initialmodtageren har 

mulighed for at redigere i rapporteringen, inden ovenstående handlinger udføres, fx skrive en kommentar i 

hændelsesskrivelsen eller tilføje et lægemiddel.  Bemærk, at ændringer kun gemmes, hvis der tildeles en 

sagsbehandler inden samme session. Dvs. hvis du går ud af rapporteringen uden at have tildelt en 

sagsbehandler, vil dine ændringer ikke blive gemt.   
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2.2 Sagsbehandling  

Når en sagsbehandler får tildelt en sag, vises den under fanen Mine sager.  

 

Sagsbehandleren læser hændelsen og kan redigere indholdet, hvis det er nødvendigt. Sagsbehandleren bør 

som minimum:  

 vurdere om alvorlighedsgraden er korrekt i forhold til den reelle skade   

 sikre, at lokalitet og stednavn er korrekt angivet 

 sikre, at angivet hændelsestype passer med hændelsesbeskrivelsen 

 sikre, at medicin og/eller medicinsk udstyr er korrekt angivet  

 i samarbejde med risikomanager vurdere hændelser, der er klassificeret som alvorlige og dødelige med 

henblik på at iværksætte tiltag og analyse, som kan noteres under Sagsopfølgning.  

2.2.1 Sagsopfølgning  

Boksen til højre i billedet, Sagsopfølgning, understøtter sagsbehandlingen af hændelsen. Når der klikkes på 

én af de tre overskrifter (Kommunikation, Analyseresultat, eller Supplerende oplysninger) vises et nyt vindue, 

hvor sagsbehandleren har forskellige muligheder for at notere sagsopfølgning.  

 

Kommunikation: Her har sagsbehandleren mulighed for at notere sagsopfølgning, som omhandler 

kommunikation. Fx, at der er afholdt møde med den involverede afdeling, risikomanagere eller lignende.  

Analyseresultat: Her har sagsbehandleren mulighed for at notere, hvilke analyseresultater eller tiltag der er 

foretaget. Fx, at der er udarbejdet en kerneårsagsanalyse eller handleplan, som kan vedhæftes.   
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Supplerende oplysninger: Her har sagsbehandleren mulighed for at sende en mail til rapportøren, hvis der 

er behov for at få supplerende oplysninger om hændelsen. Dette er kun muligt, hvis rapportøren har angivet 

sin mailadresse under Kontaktoplysninger ved rapportering.  

Sagsbehandleren skriver sit spørgsmål til rapportøren i feltet Spørgsmål til rapportør.  

Så snart sagsbehandleren klikker på OK, bliver der sendt en mail til rapportøren med spørgsmålet.  

Vær opmærksom på, at hvis sagsbehandleren fortryder at sende en mail til rapportøren og lukker vinduet 

ned ved at klikke på OK, vil der stadig blive sendt en mail til rapportøren med et tomt spørgsmål. Klik derfor 

på Annuller, hvis du fortryder at sende en mail til rapportøren, ikke OK.  

 

Rapportøren modtager en mail med sagsbehandlerens spørgsmål. Rapportøren besvarer mailen ved at klikke 

på linket. 
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Rapportøren bliver nu dirigeret hen til en hjemmeside, hvor de kan skrive deres svar.  

 

Vær opmærksom på, at hvis sagsbehandleren har afsluttet sagen, inden rapportøren har nået at angive sit 

svar, får rapportøren besked om, at siden ikke kan vises, når de klikker på linket i mailen. Rapportøren kan 

dermed ikke skrive sit svar tilbage til sagsbehandleren.   

Når rapportøren besvarer spørgsmålet, bliver vedkommende ikke logget ind i DPSD. Rapportøren får heller 

ikke nogen oplysninger fra sagen, men kan se sagsbehandlerens spørgsmål og en tekstboks, hvor der kan 

skrives et svar.  

Funktionen kan anvendes til både patient/pårørende og sundhedsfaglige rapportører. Sundhedspersoner 

rapporterer ofte flere hændelser, og det kan derfor være svært for rapportøren at huske, hvilken sag det drejer 

sig om, hvis vedkommende ikke får nogle oplysninger fra deres rapportering. Husk, at indholdet i beskeden 

skal være anonymiseret.  

Nogle sagsbehandlere anvender funktionen til at skrive en kvitteringsmail til patienter og pårørende, hvor de 

kort beskriver, hvad der kommer til at ske med rapporteringen. Fordelen ved at gøre det via denne funktion, 

og ikke via sin almindelige mail, er, at dokumentationen forbliver samlet på sagen inde i DPSD.  
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Når rapportøren har indsendt sit svar, modtager sagsbehandleren en mailnotifikation om, at der er kommet 

svar på spørgsmålet. Rapportørens svar kommer automatisk ind i sagen og fremgår af afsnittet 

Sagsopfølgning.  

 

 

Har man tilføjet en sagsopfølgning ved at klikke på Kommunikation eller Analyseresultat, vil denne også 

fremgå i afsnittet Sagsopfølgning.  

Ønsker man at redigere i sine tilføjede sagsopfølgninger klikker man på den blå overskrift.  

Ønsker man at slette en tilføjet sagsopfølgning, klikker man på det røde kryds, som dukker op til højre, 

når man holder musen over sagsopfølgningen.  
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2.2.2 Adgangsrettigheder  

Hvis hændelsen er sket i en patientovergang, og dermed involverer en anden lokation, kan det være en fordel 

at give en sagsbehandler fra en anden lokation adgangsrettighed til hændelsen. Normalt har man som 

sagsbehandler kun adgang til at se sager, der er inden for ens egen lokation (kommune, afdeling, region osv.), 

men med funktionen Adgangsrettigheder er det muligt at give en sagsbehandler fra en anden lokation 

adgang til den specifikke sag. Boksen findes ved at rulle helt ned i højre-menuen.   

Klik på Se mere og derefter Tilføj.  

 

Søg efter den specifikke sagsbehandler, som skal have adgang til sagen, via brugeropslaget.  

Vælg, om der skal være en slutdato for sagsbehandlerens adgangsrettighed.  

Vær opmærksom på, at hvis der ikke angives en slutdato, har den tildelte sagsbehandler stadig adgang til 

sagen, efter den er afsluttet og vil blive inkluderet i vedkommendes dataudtræk.  
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Vælg, hvilken slags rettighed den valgte sagsbehandler skal have: 

 Skrivebeskyttet: Læseadgang  

 Tilføj: Mulighed for at tilføje tekst  

 Fuldstændig: Fuld adgang til sagen, dog kan sagsbehandleren ikke afslutte sagen.  

 

Sagsbehandleren kan til enhver tid redigere den tilføjede sagsbehandlers rettighed eller slette adgangen helt.  

Vær opmærksom på, at den tilføjede sagsbehandler ikke får besked om, at vedkommende har fået rettighed 

til den specifikke sag. Det er derfor nødvendigt at kontakte sagsbehandleren via e-mail eller telefon med 

information om, at vedkommende har fået adgang til sagen med det pågældende sagsnummer. 

Sagsbehandleren kan fremsøge sagen via det oplyste sagsnummer i Søgemodulet.  

2.2.3 Adgangslog  

Der føres en log over alle handlinger, der bliver foretaget på den specifikke sag, så sagsbehandleren kan se, 

hvad der er ændret og af hvem.  

Boksen Adgangslog tilgås i højre-menuen ved at klikke på Se mere.  
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Klik på det lille plus for at få mere information om, hvad der er ændret på sagen. I nedenstående eksempel 

ses det, at sagsbehandleren har ændret alvorlighedsgraden fra Ingen Skade til Mild.  

 

2.2.4 Resumé 

Sagsbehandleren kan sende et resumé af sagen fra DPSD til en mailadresse, enten det originale resumé, 

nuværende resumé eller sagsopfølgningsresumé, ved at klikke på en af de tre overskrifter i boksen Resumé 

i højre-menuen.  

 

Sagsbehandleren har mulighed for at tilknytte en kommentar ved udsendelse af resuméet ved at skrive i 

boksen Tilføj yderligere information eller kommentarer.  

Sagsbehandleren kan enten vælge modtageren via brugeropslaget ved at klikke på Til eller skrive 

mailadresse direkte i feltet ved siden af.  
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Er der behov for, at modtageren kender patientens personlige oplysninger, skal man klikke på Vis følsomme 

oplysninger. Overvej altid en ekstra gang, om det er nødvendigt at sende personfølsomme oplysninger ud, 

og om modtageren har ret til og behov for at se de personfølsomme oplysninger.   

2.2.4.1 Sikker mail fra DPSD 

Når man sender et resumé eller en rapport fra DPSD til en e-mail er forsendelsen/transmission mellem DPSD 

og modtagerens mailserver TLS-krypteret. Det er Datatilsynets opfattelse, at det normalt vil være en passende 

sikkerhedsforanstaltning – for både offentlige og private aktører – at anvende kryptering ved transmission af 

fortrolige og følsomme personoplysninger med e-mail via internettet1. 

Hvis modtagerens e-mailadresse ikke understøttes af TLS-kryptering, forhindre DPSD resuméet eller 

rapporten i at blive sendt til modtageren.  

Når der anvendes TLS-kryptering, er det kun selve transporten af e-mailen der krypteres. E-mailen vil således 

som udgangspunkt lagres i en ukrypteret og læselig tilstand på både afsenderes og modtagerens mailservere. 

Dette står i kontrast til en løsning, hvor der anvendes end-to-end kryptering, som er en yderligere 

sikkerhedsforanstaltning, som krypterer e-mailens indhold og ikke kun transporten.  

2.2.5 Lokale fokusområder  

Regionerne har mulighed for at tilføje lokale fokusområder til sagen. Hver region har en prædefineret liste 

med lokale fokusområder, som er specificeret af driftsgruppemedlemmet fra den pågældende region. 

Man kan sammenligne lokale fokusområder med DPSD-klassifikationen, hvor man giver hændelsen et 

mærkat efter, hvad hændelsen handler om. Fordelen ved lokale fokusområder er, at det er regionen selv, der 

definerer hvilke mærkater, som skal være mulige at sætte på hændelserne, så det passer til hvilke aktuelle 

projekter/områder, der fokuseres på lokalt.  

Det kunne fx være, at en region har igangsat et større projekt omkring forebyggelse af en bestemt 

hændelsestype eller har implementeret et nyt it-system, som ikke kan kategoriseres under DPSD-

klassifikationen. Regionen kan derfor oprette et lokalt fokusområde for at holde styr på, om der bliver 

rapporteret hændelser, der relaterer sig til dette.  

  

2.2.6 Emneord  

Både regioner og kommuner har mulighed for at tilføje emneord til hændelsen.  

Emneord har samme formål som lokale fokusområder. Forskellen er, at emneord angives i fritekst, hvor lokale 

fokusområder angives via en prædefineret liste med ord.  

Ulempen ved fritekst er, at man kan skrive mange forskellige ord som henviser til samme projekt/område, fx 

”stps”, ”styrelsen”, styrelsen for patientsikkerhed” osv. Samtidig er der risiko for tastefejl. Dette kan 

                                                      
1 https://www.datatilsynet.dk/emner/persondatasikkerhed/transmission-af-personoplysninger-via-e-mail/  

https://www.datatilsynet.dk/emner/persondatasikkerhed/transmission-af-personoplysninger-via-e-mail/
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vanskeliggøre dataudtræk og analyse senere, da man ikke kan være sikker på at få alle relevante hændelser 

med.   

Hvis man anvender emneord, er det derfor en god ide at finde en arbejdsgang, som medvirker til, at alle 

sagsbehandlere/risikomanagere er enige om, hvilke ord der angives for hvilket område/projekt. Man kunne fx 

hver måned sende en ordliste ud til alle relevante sagsbehandlere/risikomanager, så alle ved, hvilke ord der 

anvendes.  

Det er muligt at tilføje tre forskellige emneord til hver hændelse.  

 

2.2.7 Anonymisering  

Inden sagen kan afsluttes, skal sagsbehandleren sørge for at anonymisere sagen.  

DPSD sletter automatisk patientens navn og CPR-nummer i afsnittet Patientoplysninger. Hvis der er 

oplysninger i øvrige felter, som er personhenførbart i forhold til patienten eller involverede sundhedspersoner, 

fx i hændelsesbeskrivelsen eller i vedhæftede dokumenter, skal sagsbehandleren aktivt slette disse 

oplysninger eller erstatte oplysningerne, fx med *****.  

Når sagsbehandleren har anonymiseret sagen, skal det tilkendegives, at sagen er anonymiseret, hvorefter 

sagsbehandlerens navn og dagsdato automatisk fremgår nederst på sagen.   

 

Når sagsbehandleren afslutter sagen, sendes hændelsen videre til STPS. Sagsbehandleren kan stadig 

genfinde sagen i fanen Lukkede sager på Forsiden eller fremsøge sagen via sagsnummeret i Søgemodulet. 

2.2.8 Slet sag 

Sagsbehandleren kan slette en rapporteret utilsigtede hændelse, hvis den lever op til en af de fem 

årsagskategorier for sletning (Mangelfuldt oplyst, Arbejdsmiljø, Andet grundlag for afvisning, Testsag, eller 

Dobbeltregistrering). Sagsbehandleren skal vælge en årsag til at slette sagen, samt anføre en uddybende 

kommentar, da det tydeliggør, hvorfor hændelsen er slettet. Den slettede sag kan herefter findes i fanen 

Slettede/Afviste sager på Forsiden. Rapportøren eller initialmodtageren får ikke besked om, at sagen er 

slettet. 
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3 Søgemodulet  
Søgemodulet anvendes til at søge sager frem, enten via det specifikke sagsnummer eller søgekriterier, man 

selv definerer.  

Søgemodulet er især anvendeligt, når man hurtigt skal søge en sag frem via dens sagsnummer eller danne 

sig et overblik over, hvor mange sager der er med nogle specifikke kriterier.  

Man tilgår søgemodulet via forstørrelsesglasset i venstre-menuen.  

 

Der er fire faner i søgemodulet (Grundlæggende, Avanceret, Nøgleord og Ad Hoc). Alle faner vil blive 

gennemgået i følgende afsnit, undtagen Nøgleord, da denne ikke anvendes på nuværende tidspunkt.  

3.1 Grundlæggende  

I denne fane kan man søge efter en specifik sag via dens sagsnummer (fx 1234) eller overskrift (fx test sag).  

Indtast sagsnummer eller overskrift i feltet Sagsnavn og klik Søg… eller tryk på [ENTER]. Søgeresultaterne 

vil dukke op nederst på siden under Resultater. 
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Når du har fundet den sag, du ønsker at se, kan du gå direkte ind på sagen ved at klikke på sagsnummeret 

eller overskriften eller sætte flueben i sagen og klikke på Åben eller Vis Resumé.  

 

3.1.1 ”Jeg kan ikke finde sagen” 

Kan du ikke se nogen resultater af din søgning kan det skyldes forskellige årsager: 

 Der er zoomet ind i din browser, så resultaterne gemmer sig på skærmen. Sørg for at zoome ud ved 

at klikke på tandhjulet øverst i højre hjørne. 

 

 

 Sagen er ældre end 12 måneder. I disse tilfælde skal du huske at sætte flueben i boksen Vis sager 

der er ældre end 12 måneder, som står lige over Resultater. Når du har sat flueben i boksen, skal du 

klikke Søg… eller trykke [ENTER] igen.  

 

 

 Du har ikke rettighed til at se sagen. Hvis sagen er tilknyttet et hændelsessted, som du ikke har 

rettighed til, kan du ikke søge sagen frem. Hvis du er sagsbehandler i Kommune X, og sagen har 

Kommune Y som hændelsessted, kan du altså ikke se sagen.  

 

 Sagsnummer er blevet fjernet fra overskriften. Ved grundlæggende søgning søges kun i 

overskriftsfeltet fra sagen. Dette er sammensat af sagsnummer og fritekstfeltet til overskrift. I nogle 
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tilfælde har sagsbehandler ændret eller slettet sagsnummer fra overskriften, hvorfor sagen ikke kan 

fremsøges. Prøv at fremsøge sagen på sagsnummer under Avanceret i feltet Sagsnummer.  

3.2 Avanceret  

I denne fane kan man søge sager frem på baggrund af nedenstående søgekriterier.  

 hændelsessted  

 hændelsesdato  

 sagsnummer (kun sagsnummeret, ikke overskriften) 

 sagsstatus  

 alvorlighed  

 sagsejernavn  

 lokation (fx, Offentlige sygehuse, Apoteker, eller Plejebolig)  

 opret dato. 

Det er ikke nødvendigt at udfylde alle søgekriterier.  

Søgeresultaterne dukker op nederst under Resultater.  

 

 

3.3 Ad hoc  

I denne fane kan man søge sager frem ved specifikke søgekriterier man selv definerer via Expression 

Editoren. 

 

Søgeresultaterne fremgår nederst under Resultater.  
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3.4 Gem søgning som en rapport  

I alle fanerne er det muligt at gemme en søgning som en rapport ved at klikke på Rapport.   

 

Du bliver herefter dirigeret videre til RapportEditoren.  

Rapporten er som udgangspunkt valgt som en simpel listerapport med nedenstående værdifelter.  

 

Man kan ændre rapporttypen og slette/tilføje værdifelter. 

Som udgangspunkt udføres rapporten for alle datoer. Ønsker man at begrænse dette, skal det gøres under 

Datointerval.  

Under Betingelser vil ens søgekriterier fra søgemodulet blive overført hertil. Man kan ændre i disse, hvis der 

er behov for det.  

3.5 Gem søgekriterier  

I alle fanerne er det muligt at gemme søgekriterierne, man har anvendt til at udføre en søgning. Dette gøres 

ved at klikke på Gem. Fordelen ved dette er, at man kan genbruge sine hyppigt anvendte søgekriterier, så 

man ikke behøves at specificere sine søgekriterier fra bunden hver gang.  

 

Angiv et sigende navn til søgekriteriet. Overvej, om du vil gøre søgekriterierne offentlig tilgængeligt, dvs. at 

andre brugere også kan anvende og få gavn af dine søgekriterier.  
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Når du har klikket OK er dine søgekriterier gemt, og du bliver dirigeret hen til siden Gemte søgefiltre, hvor 

du kan genfinde dine gemte søgekriterier.  

Er der et lille firkantet ikon ud for et gemt søgekriterium, betyder det, at det er et offentligt tilgængeligt 

søgekriterium, som du har adgang til. Det betyder, at andres søgekriterier også fremgår i din oversigt, hvis de 

er gjort offentlige tilgængelige.  

 

3.6 Tilgå gemte søgekriterier  

For at tilgå sine gemte søgekriterier skal man klikke på Gemte Søgefiltre øverst i højre hjørne.  

Herefter bliver man dirigeret til siden Gemte søgefiltre, hvor en oversigt over alle ens gemte søgekriterier 

samt offentlige tilgængelige søgekriterier fremgår.  

 

Markér det søgefilter, du ønsker at tilgå, og klik på Udfør.  

Hvis du ønsker at slette søgefilteret, klikker du på Slet.   
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4 Rapportcenteret  
Rapportcenteret anvendes til at lave dataudtræk via rapporter.  

I en rapport kan man specificere, hvilke data man er interesseret i at se nærmere på, og hvordan data skal 

fremvises.  

Man tilgår Rapportcenteret via diagram-ikonet i venstre-menuen.  

Man vil som udgangspunkt få vist sine Favoritrapporter som det første, når man tilgår Rapportcenteret.  

Vælger man en anden Rapportkategori vil DPSD huske ens sidste valg inden for samme session (indtil man 

logger ud af DPSD).  

 

I følgende afsnit vil de væsentligste funktioner i Rapportcenteret blive gennemgået.  

4.1 1. Opret ny rapport 

For at oprette en ny rapport skal du klikke på Rapporteditor, som fremgår i højre-menuen.  
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Du bliver nu dirigeret hen til siden Rapporteditor. Her har du mulighed for at specificere og afgrænse, hvilke 

data du er interesseret i at se nærmere på.  

Først skal du vælge, hvilken rapporttype du ønsker, dvs. hvilken måde data skal fremvises på. Der er 

følgende muligheder: 

 Lagkagediagram – Anvendes til at få antal af utilsigtede hændelser fordelt på én variabel 

 Søjlediagram – Anvendes til at få antal af utilsigtede hændelser fordelt på én variabel 

 Linjediagram - Anvendes til at få antal af utilsigtede hændelser fordelt på én variabel 

 Boblediagram - Anvendes til at få antal af utilsigtede hændelser fordelt på én variabel 

 Simpel listerapport – Anvendes til at læse indholdet af utilsigtede hændelser 

 Krydstabuleringsrapport - Anvendes til at få antal af utilsigtede hændelser fordelt på to variabler 

 Kun Data (CSV file) – Anvendes til mere avanceret dataanalyse i Excel samt til at læse indholdet 

af utilsigtede hændelser  

 

 

I det følgende vil fanen Diagram detaljer blive gennemgået for, når man opretter henholdsvis søjlediagram, 

krydstabuleringstabel og simpel listerapport/Kun Data (CSV file). Opsætning af Titler, Datointerval og 

Betingelser vil være ens, uanset hvilken rapporttype der anvendes. Det beskrives derfor samlet til sidst.   
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4.1.1 A) Opret søjlediagram  

Lagkagediagram, søjlediagram, linjediagram og boblediagram minder om hinanden i opsætningen. Derfor 

gennemgås kun søjlediagram her. Det er den mest anvendte rapporttype.  

Søljediagram anvendes, når man er interesseret i at få antal af utilsigtede hændelser fordelt på én variabel.  

Under Diagram detaljer angives, hvilke variable dataudtrækket skal være baseret på.  

I feltet Dataværdi, der skal anvendes på graf skal man angive, hvilken variabel DPSD skal tælle antallet af. 

Som udgangspunkt anbefales det altid at anvende variablen *Sagsnummer i dette felt, hvis man skal tælle 

antal af utilsigtede hændelser. Sagsnummer er et unikt nummer for hver rapporteret utilsigtede hændelse 

(ligesom CPR-numre). 

I feltet Grupperet via skal man angive, hvilken variabel antallet af utilsigtede hændelser skal være 

grupperet/fordelt efter (hvad søjlerne skal vise). Det kunne fx være en af variablerne: 

 DPSD Hovedgruppe: Antal utilsigtede hændelser fordelt på hovedgrupperne i DPSD-

klassifikationen.   

 DPSD Proces: Antal utilsigtede hændelser fordelt på processerne i DPSD-klassifikationen.  

 DPSD Problem: Antal utilsigtede hændelser fordelt på problemerne i DPSD-klassifikationen.  

 Alvorlighed: Antal utilsigtede hændelser fordelt på alvorlighedsgraderne. 

 Stednavn: Antal utilsigtede hændelser fordelt på behandlingssteder i kommunen. 

 Hospital: Antal utilsigtede hændelser fordelt på hospitaler i regionen.  

 Sagsstatus: Antal utilsigtede hændelser fordelt på sagernes sagsstatus (Åbne, lukket, slettet osv.). 

Kan fx være nyttig i forhold til at se hvor mange åbne sager, der er på en lokation.  

 *Opret dato [Month]-Trend: Antal utilsigtede hændelser fordelt på måneder.  

 *Opret dato [Year]-Trend: Antal utilsigtede hændelser fordelt på år.  

 

Man kan anvende feltet Undergrupper, hvis man vil fordele sine data på to variabler. Det anbefales dog ikke, 

da man ofte ender med et visuelt utilfredsstillende resultat.   

Længere nede under Diagram detaljer har du mulighed for at give akserne en titel, samt hvor/om 

forklaringsboksen skal være placeret i rapporten.  
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4.1.2 B) Opret krydstabuleringsrapport  

Krydstabuleringsrapport anvendes til at få antal af utilsigtede hændelser fordelt på to variabler. 

Under Krydstabuleringsrapport detaljer angives, hvilke variable dataudtrækket skal være baseret på.  

I feltet Dataværdi, der skal anvendes i krydstabulering skal man angive, hvilken variabel DPSD skal tælle 

antallet af. Som udgangspunkt anbefales det altid at anvende variablen *Sagsnummer i dette felt. 

Sagsnummer er et unikt nummer for hver rapporteret utilsigtede hændelse, derfor er det den mest oplagte 

variabel at tælle antallet af utilsigtede hændelser på.   

I felterne Grupperet via (række og kolonne) skal man angive, hvilke to variable antallet af utilsigtede 

hændelser skal være grupperet/fordelt efter. Det kunne fx være en kombination af variablerne: 

 DPSD Hovedgruppe (række) og Alvorlighed (kolonne): Antal utilsigtede hændelser fordelt på 

hovedgrupperne i DPSD-klassifikationen, samt hvor alvorlige de var for de forskellige hovedgrupper.  

 Stednavn (række) og Alvorlighed (kolonne): Antal utilsigtede hændelser fordelt på 

behandlingssteder i kommunen, samt hvor alvorlige de var for de forskellige behandlingssteder.  

 Sagsstatus (række) og Alvorlighed (kolonne): Antal utilsigtede hændelser fordelt på sagernes 

sagsstatus (Åbne, lukket, slettet osv.), samt hvor alvorlige de er.  

 Sagsejernavn (række) og Sagsstatus (kolonne): Antal utilsigtede hændelser fordelt på, hvem der 

er sagsbehandler på sagen og sagens status (Åben, lukket, slettet osv.)  

 *Opret dato [Month]-Trend (række) og Hospital (Kolonne): Antal utilsigtede hændelser fordelt på 

måneder og på hvilket hospital de er rapporteret til.   

 

 

Man kan anvende feltet Undergrupperet via, hvis man vil fordele ens data på en tredje variabel. Det 

anbefales ikke at anvende denne, da man ofte ender med et visuelt utilfredsstillende resultat.   

Længere nede under Diagram detaljer har du mulighed for at give akserne en titel, samt hvor/om 

forklaringsboksen skal være placeret i rapporten.  
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4.1.3 C) Opret simpel listerapport/Kun Data (CSV file) 

Simpel listerapport anvendes til at læse indholdet af utilsigtede hændelser.  

Rapporttypen Kun Data (CSV file) anvendes til mere avanceret dataanalyse i Excel samt til at læse indholdet 

af utilsigtede hændelser.  

Under Listerapport detaljer skal du angive, hvilke variabler du er interesseret at læse noget om for 

hændelserne. Du tilføjer en variabel ved at klikke på Tilføj.  

 

Typiske variabler, man kan anvende i simple listerapporter, er:   

 Sagsnummer: Angiver sagens sagsnummer. Kan være nyttig, hvis man skal referere til hændelsen, 

så man kan søge og tilgå hændelsen i Søgemodulet.  

 Hændelsessted:  Angiver, hvor hændelsen er sket. Variablen indeholder typisk informationen:  

”Region, Hospital, afdeling” eller ”Type af behandlingssted, Kommune, Stednavn” 

 Sagsstatus: Angiver, om sagen er åben, lukket, slettet osv.  

 Alvorlighed: Angiver, hvilken alvorlighedsgrad der er angivet for hændelsen.  

 DPSD Hovedgruppe: Angiver, hvilken DPSD hovedgruppe fra klassifikationen der er angivet.  

 Hændelsesbeskrivelse: Indeholder teksten, hvor rapportøren har beskrevet, hvad der er sket.  

 Konsekvens: Indeholder teksten, hvor rapportøren har beskrevet, hvad der er sket.  

 Forslag til forebyggelse: Indeholder teksten, hvor rapportøren har beskrevet forslag til 

forebyggelse  

 Beskrivelse af sagsopfølgning: Indeholder teksten, hvor sagsbehandleren har beskrevet 

eventuelle sagsopfølgninger.  

Vær opmærksom på, at hvis du har tekstvariabler med i din listerapport, forringer det ofte læsbarheden, da 

felterne vil blive presset sammen, og teksten kan sprede sig på flere sider.  

Dette kan man afhjælpe via funktionen Vis i egen række. Funktionen gør, at feltet bliver vist separat i sin 

egen række. På den måde gøres der mere plads til teksten, og det bliver mere læsbart, se eksemplet 

nedenfor.  
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Uden Vis i egen række  

 

Med Vis i egen række 

 

 

 

 

Det er kun muligt at slå Vis i egen række til for én variabel i rapporten.  

Samtidig anbefales det at anvende papirretningen Landskab, så der er mere plads i bredden af rapporten. 

Du ændrer papirretningen under Rapporttype i højre hjørne.  

 

 

  



Brugervejledning til Dansk Patientsikkerhedsdatabase 

 

Side 28 af 96 

 

4.2 2. Titler, Datointerval og Betingelser 

4.2.1 Titler  

Når du har valgt en rapporttype, kan du angive overskrifter på diagrammet under Titler. Det er ikke nødvendigt 

at angive overskrifter på sit diagram.  

  

4.2.2 Datointerval  

Under Datointerval skal du præcisere, hvilken tidsperiode du ønsker at se antallet af utilsigtede hændelser 

for.  

I feltet For skal du vælge, hvilken datovariabel du vil basere din tidsperiode på. Her vil man typisk vælge en 

af nedenstående variabler: 

 *Opret dato: Datoen for, hvornår hændelsen er rapporteret.  

 *Sagsafslutning dato: Datoen for, hvornår hændelsen senest er afsluttet og indsendt til STPS.  

 Første afslutningsdato: Datoen for, hvornår hændelsen første gang er afsluttet. 

 *Hændelsesdato: Datoen for, hvornår rapportøren har angivet, at hændelsen er sket.  
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Vær opmærksom på, at variablerne *Opret dato, *Sagsafslutning dato og Første sagsafslutningsdato 

er datoer, som DPSD automatisk har tildelt hændelsen, hvorimod *Hændelsessdato er en dato, som 

rapportøren selv har rapporteret. Hvis man trækker på *Hændelsesdato, skal man derfor være opmærksom 

på to ting: 

1) Datoen kan være fejlagtigt angivet af rapportøren, fx med en ikke-valid dato eller med et forkert 

årstal.  

2) Rapportøren kan rapportere hændelser bagud. Det betyder, at hvis man laver to ens dataudtræk, er 

det ikke sikkert, at man får samme resultat begge gange, da rapportøren kan have rapporteret en 

hændelse og dermed ændret antallet i den periode, man laver dataudtrækket på.  

Herefter skal det vælges, hvilken tidsperiode man ønsker, at rapporten skal være afgrænset til. Man kan vælge 

tidsperioden via de prædefinerede tidsintervaller, eller angive en specifik ”fra/til”-dato.  

Vær opmærksom på, når du anvender *Sagsafslutning dato og Første sagsafslutningsdato vil ”til”-datoen 

ikke være inkluderet i dataudtrækket, som den er med variablerne *Opret dato og *Hændelsesdato. Dette 

gælder både, når man anvender de prædefinerede intervaller, og når man selv angiver en fra/til-dato. Det 

betyder, hvis du fx er interesseret i at få et dataudtræk for januar måned, skal du angive datoerne:  

Fra: 01-01-2019 og Til: 01-02-2019.  

Hvis dit dataudtræk derimod er baseret på *Opret dato eller *Hændelsesdato skal du angive datoerne: 

Fra: 01-01-2019 og Til: 31-01-2019.  
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4.2.3 Betingelser  

Under Betingelser kan du afgrænse dit dataudtræk endnu mere. Det kan fx være, at du er interesseret i at 

afgrænse dit dataudtræk i forhold til hændelser: 

 der kun vedr. et specifikt plejehjem (Stednavn)  

 der har alvorlighedsgraden Alvorlig og Dødelig  

 der er sagsafsluttet (Lukket) 

 der er kategoriseret inden for et eller flere bestemte områder i DPSD klassifikationen, fx medicin, 

infektion, osv. (DPSD Hovedgruppe, DPSD Proces, DPSD Problem)  

 hvor hændelsesbeskrivelsen indeholder bestemte ord  

 hvor der er angivet bestemte fokusområder eller emneord 

 som er sket i en patientovergang (*Rolle i hændelsen). 

 

For at angive betingelser, som afgrænser dit dataudtræk, skal du gøre følgende:  

- Vælg felt: Vælg en variabel, som du vil afgrænse dit dataudtræk på. Fx Alvorlighedsgrad.  

- Vælg operator: Vælg en operator, som angiver, hvordan betingelsen skal være opfyldt. Fx 

Alvorlighedsgraden skal være Lig med eller Ikke lig med en bestemt værdi.  

Det kan variere, hvilke operatorer der er tilgængelige i listen. Det afhænger af, hvilken variabel der er 

valgt.   

- Indtast en værdi: Indtast eller vælg den værdi, som skal være opfyldt/ikke opfyldt. Fx Alvorlighed 

skal være Lig med Alvorlig.  

Se evt. vejledningen Oversigt over de mest benyttede værdier i DPSD på STPS’ hjemmeside, hvor der er 

eksempler på de mest anvendte betingelser, og hvilke typiske operatorer der kan anvendes til forskellige 

variabler.  

Tilføj en ny betingelse ved at: 

- Klik på pilen i den grå kasse for enden af betingelsen. Vælg enten: 

o + Ny linje: Ny tom betingelseslinje kommer frem, som er forbundet med operatoren OG med 

forrige linje.  

o + OG: Ny tom betingelseslinje kommer frem, som er forbundet med operatoren OG med 

forrige linje.  

o + ELLER: Ny tom betingelseslinje kommer frem, som er forbundet med operatoren ELLER 

med forrige linje.  

o Duplikér linje: Valgte betingelseslinje bliver kopieret og kommer frem nedenfor. De er 

forbundet med operatoren OG.  

o Slet linje: Valgte betingelseslinje slettes.  

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/sagsbehandlersupport/~/media/FE61E38A0EA84C3089974977CEE25F3B.ashx
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For en grundigere gennemgang af Betingelser og opbygning af søgeudtryk henvises der til vejledningen 

Søgemodulet i DPSD, som er tilgængelig på STPS’ hjemmeside.  

4.2.3.1 Flyt rundt på betingelseslinjerne  

Når du tilføjer flere betingelseslinjer, placerer linjerne sig nogle gange uhensigtsmæssigt, og man kan hurtigt 

miste overblikket over sine søgeudtryk. I de tilfælde er det godt at kende Drag and drop-funktionen.  

Ved at holde musen inde på området til venstre ud for hver linje (der hvor der er nogle små ”prikker”), kan 

man flytte rundt på den valgte linje.  

 

Når man holder museknappen inde, vil linjen blive markeret med en blåstiplet linje.  

 

Fortsæt med at holde museknappen inde, og flyt linjen til det sted, du gerne vil have den hen.  

 

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/sagsbehandlersupport/~/media/8C22700AD1124BA98DE25F6CFF23AE76.ashx
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Giv slip på linjen med musen, hvorefter linjen lægger sig, hvor du slap den. Fortsæt med at flytte rundt på 

linjerne, indtil du er tilfreds og har fået det ønskede resultat.  

 

4.2.3.2 Ændr operatorerne  

Du kan ændre operatorerne, som forbinder en gruppe af betingelseslinjer, ved at klikke på pilen i den hvide 

kasse til højre for operatoren.  

 

4.2.3.3 Hvilken variabel skal jeg vælge, og hvad hedder den? 

Listen med tilgængelige variabler er meget lang og kan være uoverskuelig at kigge igennem, før man finder 

den relevante variabel. Det kan derfor være gavnligt at kende variabelnavnet, så man kan søge direkte på 

navnet. Der er forskellige måder, du kan få hjælp til at kende, hvilke relevante variabler der findes i DPSD, og 

hvordan man finder navnet på den:   

 Vejledningen Værdier til søgning og rapporter i DPSD, hvor de hyppigst anvendte variabler til 

søgninger er beskrevet.  

 Oversigten over DPSD-klassifikation, hvor man kan se alle værdier, DPSD-klassifikationen 

indeholder. Oversigten er tilgængelig på STPS’ hjemmeside.  

 Orientér dig i rapporteringsformularen. Man kan kigge på rapporteringsformularen og se, hvilke 

variabler der findes. Når du finder et felt, der kunne være interessant, kan du klikke på det lille grå 

spørgsmålstegn til højre og få oplyst variabelnavnet. Du tilgår rapporteringsformularen her: 

www.stps.dk/uth  

 

 

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/sagsbehandlersupport/~/media/FE61E38A0EA84C3089974977CEE25F3B.ashx
https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/sagsbehandlersupport/driftsnyheder/oversigt-over-dpsd-klassifikationer/~/media/CCF83781C49E45389720F154710778AE.ashx
http://www.stps.dk/uth
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4.3  Udfør rapport  

Når du har specificeret dit dataudtræk, klikker du på Udfør rapport.  

Hvis du laver et stort dataudtræk, kan det godt tage op til et par minutter, før rapporten er klar.  

Hvis rapporten er Kun Data (CSV file), vil der dukke en fane op nederst på siden, hvor du skal vælge, om du 

vil gemme eller åbne CSV-filen. Dataanalyse i Excel er beskrevet i et separat afsnit.  

Hvis du vil tilbage til Rapporteditoren, fx hvis du vil ændre din afgrænsning, skal du klikke på de to stjerner 

øverst til venstre.  

  

Du kan også benytte dig af svensknøglen, hvis du hurtigt vil ændre rapporttypen, datointerval eller få vist en 

datatabel.  

 

Hvis du vil gemme rapporten, skal du klikke på ikonet med pilen, der peger nedad.   

 

Et nyt vindue dukker op, hvor du skal vælge, om rapporten skal gemmes som en ny rapport, eller om den skal 

overskrive en eksisterende.  

Du kan også gemme rapporten inde fra Rapporteditoren ved at klikke på Gem rapport.  

Du kan vælge at udskrive hele rapporten eller den aktuelle side ved at klikke på printerikonerne.  
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4.4 Søg og tilgå en eksisterende rapport  

For at fremsøge og tilgå en eksisterende rapport kan man benytte sig af søgefeltet øverst på forsiden af 

Rapportcenteret.  

Hvis du kender navnet på den rapportkategori (mappe), rapporten tilhører, kan du markere den pågældende 

rapportkategori i listen til venstre. Hvis du ikke kender rapportkategorien, skal du vælge kategorien Alle. Skriv 

herefter navnet/dele af navnet på rapporten og klik på forstørrelsesglasset eller [ENTER].  

 

Hvis du ikke kender navnet på rapporten, kan du anvende Avanceret til at søge rapporten frem ved hjælp af 

nedenstående søgekriterier. Fx hvis du er interesseret i at kigge på alle rapporter, din kollega har lavet, kan 

du angive kollegaens navn i feltet Oprettet af.  
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4.5 Private og offentlige rapporter  

Når man gemmer en rapport, vil rapporten som udgangspunkt være indstillet til at være Privat. Dvs., at det 

kun er dig, som har oprettet den, der kan se og tilgå den. Man kan se om ens rapport er privat eller offentlig 

under kolonnen Privat Rapport.  

Det er muligt at gøre sin rapport offentlig ved at markere sin rapport med et flueben og klikke på Egenskaber.  

 

Fjern fluebenet i boksen Privat rapport og klik på OK. Din rapport er nu offentlig og kan tilgås af andre 

brugere. Brugere fra andre lokationer kan ikke se jeres data, selvom de anvender samme rapport. Rapporten 

bliver udført på deres egne data, ikke jeres. Det er derfor en fordel at gøre brug af andre brugeres rapporter 

for at blive inspireret til, hvilke dataudtræk der kan laves i DPSD, og så man ikke behøver at ”opfinde” og lave 

samme rapport fra bunden selv.  

Man kan gøre sin rapport privat igen ved at sætte flueben i boksen igen.  
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4.6 Genveje  

Under Genveje er der tre forskellige rapportkategorier (Favoritrapporter, Rapporthistorik, Administrators 

forslag), som vil blive gennemgået i følgende afsnit.  

 

4.6.1 Favoritrapporter  

Under Favoritrapporter vises en oversigt over de rapporter, man har markeret som favorit. Fordelen ved at 

markere specifikke rapporter som favoritter er, at man hurtigt kan tilgå de rapporter, man anvender ofte.   

Du tilføjer en rapport som favorit ved at finde og markere den ønskede rapport og klikke på Egenskaber.  

 

Vinduet Rapport egenskaber dukker nu op. Rul helt ned i højre-menuen, og sæt flueben i boksen Markeret 

som Favorite. Klik herefter OK.  Din rapport er nu gemt som en favorit og vil fremgå i oversigten under 

Favoritrapporter. 

  



Brugervejledning til Dansk Patientsikkerhedsdatabase 

 

Side 37 af 96 

 

 

Der er ikke nogen begrænsning på, hvor mange favoritrapporter man kan have, og man kan også 

favoritmarkere rapporter, man ikke selv har oprettet.  

4.6.2 Rapporthistorik  

Under Rapporthistorik ses en oversigt over de rapporter, der sidst er udført af dig.  

4.6.3 Administrators forslag  

Under Administrators forslag ligger der forslag til rapporter, som er udarbejdet af DPSD-administratorerne 

i STPS. Disse rapporter er frit tilgængelige og kan anvendes af alle til egne data.   

Rapporterne er lavet som en hjælp til, hvilke typiske dataudtræk man kan lave i DPSD. Derudover vil STPS 

løbende ligge nye rapporter op, fx i forbindelse med aktuelle aktindsigtsanmodninger eller pressesager, som 

berører flere kommuner eller regioner. 

Der er mulighed for at genbruge rapporten, som den er. Man kan også lave tilpasninger til rapporten og 

gemme den som ny. Det er meget vigtigt, at man gemmer rapporten som ny og ikke overskriver den 

eksisterende rapport, hvis man har lavet ændringer til rapporten. Ellers vil ændringerne slå igennem til alle 

brugere, som anvender den oprindelige rapport.  

For at tilgå og ændre administrators rapport skal du markere den rapport, du ønsker at anvende, og klikke 

på Ændre.  

 

Du bliver nu ført over til Rapporteditoren, hvor du kan lave dine tilpasninger til rapporten.  

Klik på Gem rapport for at gemme rapporten.  

Giv rapporten et nyt navn og vælg hvilken Rapportkategori, rapporten skal gemmes under.  

Husk, at sikre dig, at boksen Gem som ny rapport er markeret og ikke Overskriv eksisterende rapport.  
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4.7 Rapportkategorier  

Under Rapport kategorier findes en liste over alle de rapportkategorier, der er oprettet i DPSD. 

Rapportkategorier kan sammenlignes med mapper, hvor rapporter bliver gemt. Den øverste kategori Alle 

indeholder alle rapporter fra alle rapportkategorier og kan være god, når man skal søge efter en rapport, men 

ikke ved, hvilken rapportkategori den hører under.  
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4.7.1 Opret/ændr/slet en rapportkategori  

Der kan være behov for at oprette nye rapportkategorier eller ændre/slette en eksisterende rapportkategori. 

Dette gøres ved at klikke på tandhjul-ikonet i venstre-menuen og herefter Indrapporter kategorier.  

 

Du bliver nu ført hen til siden Rapportkategorier, hvor du får vist en oversigt over alle rapportkategorier, der 

er oprettet.  

Opret ny rapportkategori ved at klikke på Ny.  

 

Angiv et sigende navn til rapportkategorien og evt. en beskrivelse. Klik OK for at gemme.  
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Slet en eksisterende rapportkategori ved at markere den ønskede rapportkategori og klik på Slet.  

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at slette en rapportkategori, hvis der stadig er gemte rapporter 

inde i rapportkategorien. Man skal derfor have slettet alle rapporter i kategorien, før den kan slettes. Man kan 

se, hvor mange offentlige rapporter, der er i rapportkategorien i kolonnen Antal rapporter.  

 

 

 

Ændr en eksisterende rapportkategori ved at markere den ønskede rapportkategori, og klik på 

Egenskaber. Du får nu mulighed for at ændre navnet på rapportkategorien og beskrivelsen. Ændringen vil 

slå igennem for alle brugere. Det kan derfor være en god ide at informere kollegaer, når man har opdateret 

navnet på rapportkategorien, så de kender det nye navn.   
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4.8 Pilotprojekt – Utilsigtede hændelser og læring i sundhedsvæsenet 

4.8.1 Dataudtræk i DPSD under pilotprojektet  

Som følge af pilotprojektets ændringer i både rapporterings- og 

sagsbehandlerskema er nogle af de felter, som du kan trække data på, 

lidt anderledes end vanligt.  

STPS har udarbejdet standardrapporter specielt til pilotprojektet. Dem 

kan du med fordel orientere dig i, inden du skal foretage dit første 

dataudtræk under pilotprojektet. Standardrapporterne er at finde i 

rapportkategorien Pilotprojekt, UTH og læring i Rapportcenteret.  

Hvis du ønsker at anvende en eller flere af disse rapporter, bedes du 

huske at gemme en ny rapport under et nyt navn. På den måde sikre du, 

at standardrapporten ikke overskrives og altid vil være tilgængelig for 

andre. 

 

Ændringer i DPSD 

I afsnittet herunder beskrives ændringerne i DPSD. 

Felter, som er nye, er angivet med + og er skrevet med grøn skrift. 

Felter, som er fjernet, er angivet med – og er skrevet med rød skrift. 

 

Sagstype i pilotprojekt 

- Sundhedsfaglig UTH 2 

- Kortform Pilot 2020 

Under pilotprojektet vil rapporteringer fra sundhedsprofessionelle have sagstypen: Kortform Pilot 2020 i 

stedet for typen Sundhedsfaglig UTH 2.  

 

Hændelsesbeskrivelse, konsekvens og forslag til forebyggelse er lagt sammen 

- Konsekvens 

- Forslag til forebyggelse 

Felterne Hændelsesbeskrivelse, Konsekvens og Forslag til forebyggelse er lagt sammen til ét felt. Du 

kan trække data på feltet Hændelsesbeskrivelse, som du plejer – dog kan dette felt nu også indeholde 

beskrivelse af hændelsens konsekvenser og forslag til forebyggelse.  
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Alvorlighed 

+ Faktisk konsekvens 

+ Mulig konsekvens 

+ Samlet alvorlighedskategori 

- Alvorlighed 

I pilotprojektet vil alvorligheden ikke fremkomme på forsiden (Indbakke, Mine sager etc.). I det nye 

rapporteringsskema angiver rapportøren den faktiske og evt. den mulige konsekvens. Det er kun 

sagsbehandlere, der kan se kategorien Samlet alvorlighedskategori. Du vil kunne trække data på felterne 

Faktisk konsekvens, Mulig konsekvens og Samlet alvorlighedskategori. 

 

Involverede lokationer/Patientovergang 

+ Involveret sted ja 

+ Involveret sted fritekst 

I det nuværende rapporteringsskema skal rapportøren angive involverede lokationer ved et lokationsopslag. 

I det nye rapporteringsskema skal rapportøren, som vanligt, vælge hændelsessted via lokationsoplaget. 

Efterfølgende kan rapportøren angive, om hændelsen blev opdaget et andet sted, end den skete, eller om der 

er flere lokationer involveret i hændelsen. Vælger rapportøren Ja, vises et obligatorisk fritekstfelt. Hensigten 

med fritekstfeltet er, at rapportøren let kan afgive informationen, som sagsbehandleren efterfølgende kan 

bruge til at tilføje involverede lokationer med lokationsopslaget. 

Du skal derved stadig trække data på involverede lokationer via det strukturerede felt fra lokationsopslaget. 

Du har dog mulighed for også at trække data på de to nye felter Involveret Sted Ja og Involveret Sted 

Fritekst. 

 

Felter, som rapportøren ikke længere angiver 

- Kendt/skønnet/ukendt dato 

- Kendt/skønnet/ukendt tidspunkt 

- Flere patienter involveret 

- Patient status 

- Hændelsestype 

- Medicinsk udstyr 

Ovenstående felter er fjernet fra rapporteringsformularen. Disse vil derfor ikke fremgå af 

sagsbehandlerformularen med undtagelse af hændelsestype og medicinsk udstyr, som sagsbehandler nu 

skal angive ud fra beskrivelse heraf i hændelsesbeskrivelsen. 
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Ændringer i sagsbehandlerformularen 

+ Hvordan kunne det ske? 

+ Læring og tiltag 

+ Spørgeskema pilot2020 

- Antal dage 

I den nye sagsbehandlerformular er der tilføjet to fritekstfelter for højere synlighed og lettere tilgængelighed 

af analysen af utilsigtede hændelser.  Man vil dog fortsat kunne anvende Analyseresultater i den grå bar til 

højre i skærmen. 

De to nye felter hedder Hvordan kunne det ske? og Læring og tiltag. 

Hvordan kunne det ske? anvendes til at beskrive de mulige årsager til hændelsen. Du kan fx inddrage 

aspekter som arbejdsgange, retningslinjer, kommunikation og samarbejde. 

Læring og tiltag anvendes til at beskrive, hvilken læring der kan drages af hændelsen, og hvilke tiltag og 

handleplaner der er sat i gang på baggrund af denne læring. 

Der er desuden tilføjet feltet Spørgeskema pilot2020, som angiver, hvorvidt rapportøren har givet samtykke 

til, at sagsbehandleren må sende et link til et spørgeskema som en del af evalueringen af pilotprojektet.  

Feltet Antal dage er fjernet, da feltet Sagsalder giver samme information. 
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4.9 Udarbejdelse af rapportskabelon for samlerapportering 

Styrelsen for Patientsikkerhed har udarbejdet otte standardrapporter til dataudtræk til samlerapportering: 

1) Sidste måned 
”Medicin ikke givet” 
(søjlediagram) 

2) Sidste måneds 
”fald” (søjlediagram) 

3) Trend/måned for 
”Medicin ikke givet” 
(søjlediagram) 

4) Trend/måned for 
”Fald” 
(søjlediagram) 

5) Trend/måned for 
”Fald” + ”Medicin 
ikke givet” 
(søjlediagram) 

6) Månedsoversigt for 
hele kommunen, 
antal UTH og 
stednavne 
(krydstabulering) 

7) Udtræk med 
tekstfelter for 
”Medicin ikke givet” 
(simpel listerapport) 

8) Udtræk med 
tekstfelter for ”Fald” 
(simpel listerapport) 

 

For at ændre standardrapporterne til rapportskabeloner, der passer til en specifik enhed (stednavn), skal de 

tilrettes og gemmes som beskrevet i denne vejledning. 

 

For rapporttype søjlediagrammer 

1) Klik på rapportcenter i værktøjslinjen til venstre  
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2) I venstremenuen skal du under rapportkategori vælge Samlerapportering standardrapporter 

 

3) Vælg den standardrapport, du vil redigere, og klik på Ændre 

 

 

 

 

 



Brugervejledning til Dansk Patientsikkerhedsdatabase 

 

Side 46 af 96 

 

4) Derefter skal du give en titel til rapporten 

Det anbefales at give en titel, der indeholder stednavnet for enheden.  

 Åbn fanen Titler ved at klikke på den lille pil  

 Skriv rapportens navn i feltet: Rapport titel, fx Samlr. sidste måneds trend ”Fald” – 

Stednavn måned 

 

 

5) Klik på fanen Diagramdetaljer 

Hver gang du vil redigere i en rapportskabelon, skal du sikre dig, at Diagram Felter har disse 

værdier: 

 Aggregeringsfunktion til angivelse på graf: Sum 

 Dataværdi, der skal anvendes på graf: Samlerapportering Antal: Ingen 
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6) Klik på fanen Betingelser 

Under betingelser skal du tilføje stednavnet, som skal indgå i den ønskede rapport 

 Klik på feltet Dit stednavn 

 Skriv navnet på det stednavn, som du ønsker at lave en opgørelse på.  

 

 

7) Du kan tilføje flere steder/enheder til rapportskabelonen 

Ønsker du at lave en opgørelse med flere stednavne, kan du tilføje flere ved at klikke på pilen for 

enden af linjen og herefter +ELLER: 

 

 Klik på feltet Vælg felt og søg efter Stednavn (rød firkant). 

 Klik på feltet Vælg operator og vælg Lig med (grøn firkant). 

 I feltet Vælg værdi skriver du det andet stednavn, som du vil inkludere i opgørelsen (blå firkant). 
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8) Udfør rapporten og gem 

 Når du har tilføjet alle stednavne og vil se rapporten, klikker du Udfør nederst på siden, 

hvorefter rapporten vises. 

 Har du ikke brug for at se rapporten, før du gemmer den, kan du gemme din 

rapportskabelon ved at trykke på Gem-knappen nederst på siden. 

 

 

 For at gemme rapportskabelonen, efter du har klikket Udfør, skal du klikke på pilen, der 

peger nedad (Gem-knappen). 

 

 

9) Gem din nye samlerapporteringsskabelon i din egen mappe 

 Klik i feltet Gem som ny rapport og skriv rapportens navn 

 Find din kommunes samlerapporteringsmappe, klik på mappen og på Gem 
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For rapporttype krydstabuleringsrapport 

1) Klik på rapportcenter i værktøjslinjen til venstre  

 

 

2) I venstremenuen skal du under rapportkategori vælge Samlerapportering standardrapporter 
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3) Vælg den standardrapport, du vil redigere, og klik på Ændre 

 

 

 

 

4) Derefter skal du give en titel til rapporten 

Det anbefales at give en titel, der indeholder stednavnet for enheden.  

 Åbn fanen Titler ved at klikke på den lille pil  

 Skriv rapportens navn i feltet: Rapport titel, fx Samlr. sidste måneds trend ”Fald” – 

Stednavn måned 

 

 

 



Brugervejledning til Dansk Patientsikkerhedsdatabase 

 

Side 51 af 96 

 

 

5) Klik på fanen Krydstabuleringsrapport detaljer 

Hver gang du vil redigere i en rapportskabelon, skal du sikre dig, at Krydstabuleringsfelter har disse 

værdier: 

 Aggregeringsfunktion til angivelse på graf: Sum 

 Dataværdi, der skal anvendes på graf: Samlerapportering Antal: Ingen 

 

 

6) Klik på fanen Betingelser 

Under betingelser skal du tilføje den kommune, som skal indgå i den ønskede rapport 

 Klik på feltet Dit stednavn 

 Skriv navnet på det sted, som du ønsker at lave en opgørelse på. 
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7) Du kan tilføje steder/enheder til rapportskabelonen 

Ønsker du at lave en opgørelse med flere stednavne, kan du tilføje flere ved at klikke på pilen for 

enden af linjen og herefter +ELLER: 

 

 Klik på feltet Vælg felt og søg efter Stednavn (rød firkant).  

 Klik på feltet Vælg operator og vælg Lig med (grøn firkant).   

 I feltet Vælg værdi skriver du det andet stednavn, som du vil inkludere i opgørelsen (blå firkant). 
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8) Udfør rapporten og gem 

 Når du har tilføjet alle stednavne og vil se rapporten, klikker du Udfør nederst på siden, 

hvorefter rapporten vises. 

 Har du ikke brug for at se rapporten, før du gemmer den, kan du gemme din 

rapportskabelon ved at trykke på Gem-knappen nederst på siden. 

 

 

 For at gemme rapportskabelonen, efter du har klikket Udfør, skal du klikke på pilen, der 

peger nedad (Gem-knappen). 

 

 

 

9) Gem din nye samlerapporteringsskabelon i din egen mappe 

 Klik i feltet Gem som ny rapport og skriv rapportens navn 

 

 Find din kommunes samlerapporteringsmappe, klik på mappen og på Gem 
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For rapporttypen simpel listerapport 

1) Klik på rapportcenter i værktøjslinjen til venstre  

 

 

2) I venstremenuen skal du under rapportkategori vælge Samlerapportering standardrapporter 
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3) Vælg den standardrapport, du vil redigere, og klik på Ændre 

 

 

4) Derefter skal du give en titel til rapporten 

Det anbefales at give en titel, der indeholder stednavnet for enheden.  

 Åbn fanen Titler ved at klikke på den lille pil  

 Skriv rapportens navn i feltet: Rapport titel, fx Samlr. sidste måneds trend ”Fald” – 

Stednavn måned 
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5) Klik på fanen Listerapport detaljer 

 Hver gang du vil redigere i en rapportskabelon til samlerapportering, skal du sikre dig, at 

følgende felter er tilføjet. I standardrapporten fremgår alle felter vedrørende samlerapportering. I 

kan selv vælge fra: 

 

6) Klik på fanen Betingelser 

 Under betingelser skal du tilføje stednavnet, som skal indgå i den ønskede rapport 

 Klik på feltet Dit stednavn 

 Skriv det stednavn, som du ønsker at lave en opgørelse på.  
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7) Du kan tilføje flere steder/enheder til rapportskabelonen 

Ønsker du at lave en opgørelse med flere stednavne, kan du tilføje flere ved at klikke på pilen for 

enden af linjen og herefter +ELLER: 

 

 Klik på feltet Vælg felt og fremsøg ”Stednavn” (rød firkant).  

 Klik på feltet Vælg operator og vælg Lig med (grøn firkant).   

 I feltet Vælg værdi skriver du det andet stednavn, som du vil inkludere i opgørelsen (blå firkant). 
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8) Udfør rapporten og gem 

 Når du har tilføjet alle stednavne og vil se rapporten, klikker du Udfør nederst på siden, 

hvorefter rapporten vises. 

 Har du ikke brug for at se rapporten, før du gemmer den, kan du gemme din 

rapportskabelon ved at trykke på Gem-knappen nederst på siden. 

 

 

 For at gemme rapportskabelonen, efter du har klikket Udfør, skal du klikke på pilen, der 

peger nedad (Gem-knappen). 

 

    

9) Gem din nye samlerapporteringsskabelon i din egen mappe 

 Klik i feltet Gem som ny rapport og skriv rapportens navn 

 Find din kommunes samlerapporteringsmappe, klik på mappen og på Gem 
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5 Dataanalyse i Excel  
Når man anvender rapporttypen Kun Data (CSV file), arbejder man med dataudtrækket i Excel.  

Kun Data (CSV file) er en fordel at anvende, hvis man: 

 er interesseret i både at lave dataopgørelser på antallet af utilsigtede hændelser og læse indholdet 

i hændelserne 

 vil arbejde med mange variabler (have meget information om hændelserne) 

 laver store dataudtræk med mange hændelser, fx på regionalt/kommunalt niveau, eller 
årsopgørelser  

 vil se på mønstre og tendenser og arbejde sig frem til, hvilke områder der kunne være relevante at 
sætte fokus på.  

 

Kun Data (CSV file) er ofte ikke en fordel at anvende, hvis man: 

 vil have et hurtigt overblik over antal eller indhold  

 vil arbejde med få variabler  

 arbejder med få utilsigtede hændelser, fx på afdelingsniveau.  

 

5.1 Opret dataudtræk fra DPSD til Excel  

I dette afsnit vil det blive gennemgået, hvordan man opretter et dataudtræk med rapporttypen Kun Data (CSV 

file) og åbner det i Excel.  

Åben Rapporteditor og vælg Kun Data (CSV file) som Rapporttype.   

 

Det er ikke nødvendigt at angive titler til dataudtrækket, da de vil blive slettet i Excel.   
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Under Listerapport detaljer angiver du de relevante variabler, du ønsker. Typiske variabler, man anvender i 

dataudtræk, kunne være: 

 Sagsnummer  

 Opret dato 

 Hændelsessted  

 Hospital/Afdeling/Stednavn  

 Sagstype (sundhedsfaglige rapportering eller patient/pårørende rapportering)  

 Sagsstaus  

 Alvorlighed  

 Hændelsesbeskrivelse  

 Konsekvens  

 Forslag til forebyggelse  

 Beskrivelse af sagsopfølgning  

 DPSD Hovedgruppe  

 DPSD Proces  

 DPSD Problem 

 Emneord  

 Fokusområder 

 Indholdsstof 

 Handelsnavn. 
 

Man kan evt. gøre brug af rapporten Grundtræk over utilsigtede hændelser fra sidste måned (CSV fil), 

som er tilgængelig under Administrators forslag. Dataudtrækket indeholder en masse variabler, som kan 

give inspiration til, hvad der kunne være relevant at lave et dataudtræk over.  

 

Under Datointerval skal du præcisere, hvilken tidsperiode dit dataudtræk skal gælde for.   

I feltet For skal du vælge, hvilken datovariabel du vil basere din tidsperiode på. Her vil man typisk vælge en 

af nedenstående variabler: 

 *Opret dato: Datoen for, hvornår hændelsen er rapporteret.  

 *Sagsafslutning dato: Datoen for, hvornår hændelsen er afsluttet og indsendt til STPS.  

 *Hændelsesdato: Datoen for, hvornår rapportøren har angivet, at hændelsen er sket.  

 

Herefter skal det vælges, hvilken tidsperiode man ønsker, at rapporten skal være afgrænset til. Man kan vælge 

tidsperioden via de prædefineret tidsintervaller eller angive en specifik fra/til dato.  

Under Betingelser kan du afgrænse dit dataudtræk yderligere ved at opsætte betingelseslinjer. Få en 

grundigere gennemgang af Betingelser og opbygning af søgeudtryk i vejledningen Søgemodulet i DPSD, 

som er tilgængelig på STPS’ hjemmeside.  

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/sagsbehandlersupport/~/media/8C22700AD1124BA98DE25F6CFF23AE76.ashx
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Når du har specificeret dit dataudtræk, klikker du på Udfør rapport.  

Hvis du arbejder i Internet Explorer, kommer der en fane op nederst på skærmen. Klik på Åbn for at åbne 

rapporten i Excel.  

 

Du bør nu se dataudtrækket i Excel ligesom nedenstående eksempel.  

 

Som udgangspunkt vil der være to tomme rækker øverst efterfulgt af en række med søgekriterierne fra DPSD.  

For at kunne arbejde med dataudtrækket i Excel skal de tre rækker fjernes. Man kan evt. kopiere rækken med 

søgekriterier til et andet ark, så man på et senere tidspunkt kan huske eller genskabe søgekriterierne for 

dataudtrækket.  

Fjern de første tre rækker (to tomme og en med søgekriterierne) ved at: 

a. klikke på 1-tallet yderst til venstre  

b. hold musen nede på 1-tallet og før musen ned til 3-tallet, så alle tre rækker nu er markeret  

 

c. højreklikke med musen på det markerede område.  

d. klikke på Slet.  
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Hvis kolonnen med Sagsnumre er vist med tegnene ##### skyldes det, at kolonnen er for smal, og at der 

ikke er plads til at vise sagsnumrene. Gør kolonnen større ved at holde musen over skillelinjen mellem kolonne 

A og B, indtil der dukker en dobbeltpil op. Træk musen mod højre, så kolonnen gøres større.   
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5.2 Gem dataudtræk  

Inden du arbejder videre med dit dataudtræk er det altid en god ide at starte med at gemme filen, så du undgår 

at dit arbejde går tabt. For at gemme dit dataudtræk lokalt på din PC, skal du: 

a. klikke på Filer i menulinjen øverst til venstre  
b. klikke på Gem som  
c. klikke på Gennemse  
d. finde en passende placering til dataudtrækket og give dataudtrækket et sigende navn 

Vær opmærksom på, at da filen indeholder personfølsomme og/eller personhenførbare data, bør 
denne gemmes et sikkert sted.  

e. klikke på feltet ud fra Filtype, så der dukker en rulleliste frem.  

 

 

 

f. vælge filtypen Excel-projektmappe, som fremgår øverst i listen  
g. klikke på Gem.  
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5.3 Filtre  

Det kan være nyttigt at tilføje Filtre til sit dataudtræk for at lave en hurtig sortering, så kan man skabe et 

overblik over sine data.   

Tilføj Filtre ved at klikke et tilfældigt sted i dataudtrækket. Du skal klikke et sted, hvor der er data, og som 

ikke er tomt. 

a. Klik på Sortér og filtrer i menulinjen øverst til højre.  
b. Klik på Filtrer.  

 

Der vises nu en pil ved hvert variabelnavn. Klik på pilen ud fra den variabel, du ønsker at sortere eller filtrere 

dataudtrækket på. Hvis du fx kun vil læse de alvorlige og dødelige hændelser, klikker du på pilen ud fra 

Alvorlighed. Et vindue vises, hvor du kan klikke de værdier fra, som du ikke vil have vist i dataudtrækket. Der 

bliver kun vist de værdier, som dataudtrækket indeholder. Fx er alvorlighedsgraden Dødelig ikke vist i listen 

over værdier i nedenstående eksempel. Dvs., at der ikke er nogen hændelser i dataudtrækket, som har 

alvorlighedsgraden Dødelig.  
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5.4 Frys øverste række  

Hvis man skal læse i hændelserne, kan det være nyttigt at fryse øverste række med variabelnavnene. Når 

man så ruller ned i sit dataudtræk, kan man altid holde styr på, hvor man er.   

Frys øverste række ved at:  

a. klikke på Vis i menulinjen øverst  
b. klikke på Frys Ruder  
c. vælge Frys øverste række.  

 

 

 

5.5 Dubletter  

Som du måske har lagt mærke til, kan der være dubletter i dit dataudtræk. Dvs. at der er flere rækker med 

samme sagsnummer. Dubletter forekommer som udgangspunkt i dataudtrækket, når der er tilføjet 

nedenstående oplysninger til hændelserne:  

 Lægemidler 

 Medicinsk udstyr  

 Involverede lokationer  

 Sagsopfølgninger  

 Sagen er slettet/afvist  

 

Hvis man er interesseret i at læse indholdet af hændelserne i Excel, anbefales det ikke at fjerne 

dubletterne, da de kan indeholde værdifuld information om hændelsen.  

Hvis man er interesseret i at arbejde med antallet af hændelser i Excel, anbefales det at fjerne 

dubletterne, så man får det reelle antal, dataudtrækket indeholder.  

Hvis man er interesseret i både at læse indholdet og arbejde med antallet, kan man lave en kopi af det 

originale dataudtræk og fjerne dubletterne i kopien. På den måde har man to ark, hvor det ene indeholder 

dubletterne og al information, og det andet kan anvendes til at lave opgørelser med.   
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Lav en kopi af det originale dataudtræk ved at: 

a. højreklikke på arket med det originale dataudtræk nederst til venstre. Typisk vil det hedde Report  
b. vælge Flyt eller kopier  

 

 

c. sætte flueben i Opret en kopi  
d. klikke OK.  

 

 

Der dukker nu en nyt ark op, som typisk vil blive kaldt Report (2).  

Navnene kan afvige i forhold til, hvilken version af Excel man arbejder i. Du kan altid gå tilbage til det originale 

dataudtræk ved at klikke på Report. Du kan også omdøbe arkene, så du kan huske, hvad de forskellige ark 

indeholder. Du omdøber et ark ved at højre-klikke på arket og vælge Omdøb. 

 

Du kan nu arbejde i kopien af det originale dataudtræk og fjerne dubletterne der.  
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Fjern dubletter ved at:  

a. klikke et vilkårligt sted i dataudtrækket. Du skal klikke et sted, der er data, og som ikke er tomt 
b. klikke på Data i menulinjen øverst  
c. klikke på Fjern dubletter 

 

 

 

d. klikke på Fjern markering af alle  
e. sætte flueben i variablen *Sagsnummer  
f. klikke OK.  

 

 

 

Du får nu besked om, at der er fjernet X antal dubletter i dit dataudtræk, og hvor mange entydige værdier der 

er tilbage. Du er nu klar til at lave opgørelser over det reelle antal hændelser, der er i dataudtrækket. Dette vil 

blive beskrevet i afsnittet Opret Pivottabel.   
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5.5.1 Betinget formatering 

Hvis du vil beholde dine dubletter, men gerne vil gøre det tydeligere i dataudtrækket, hvor der er dubletter, 

kan det være nyttigt at lave en såkaldt Betinget formatering. Funktionen farvelægger alle dubletterne, så de 

er nemmere at få øje på.  

Lav Betinget formatering ved at:  

a. klikke på A, så kolonnen med sagsnumre bliver markeret  
b. klikke på Betinget formatering i menulinjen øverst  
c. klikke på Fremhæv Celleregler  
d. vælge Dubletværdier 

 

 

 

e. vælge hvilken farve, dubletterne skal markeres med  
f. klikke OK.   

 

 

Dubletterne er nu markeret med en farve i kolonnen med sagsnumre.  
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5.6 Opret pivottabel  

Hvis man vil lave opgørelser over antallet af hændelser i dataudtrækket, er det nyttigt at anvende en 

Pivottabel. Man kan også anvende pivottabeller til at arbejde sig frem til, hvilke hændelser der kunne være 

relevante at læse noget mere om.  

Før du forsøger at oprette en pivottabel, kontrollér, at øverste række i dit datasæt er navne på 

variablerne/felterne.  

Opret en Pivottabel ved at: 

a. klikke et vilkårligt sted i dataudtrækket. Du skal klikke et sted, der er data, og som ikke er tomt. 
Overvej, om det skal være et dataudtræk med eller uden dubletter.  

 Hvis du er interesseret i at arbejde ned i dataudtrækket og til sidst læse indholdet i de 
relevante hændelser, er det en fordel at lave pivottabellen med dubletter. Vær dog 
opmærksom på, at antallet, du finder frem til, ikke er det reelle tal over, hvor mange unikke 
utilsigtede hændelser, der er i dataudtrækket.  

 Hvis du kun er interesseret i antallet af hændelser og ikke skal læse hændelserne til sidst, er 

det en fordel at lave pivottabellen uden dubletter.  
b. klikke på Indsæt øverst i menulinjen  
c. klikke på Pivottabel. 
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En stiplet linje afgrænser nu dit dataudtræk, og en dialogboks vises. Den stiplede linje skal afgrænse hele 

dataudtrækket, ellers bliver pivottabellen ikke oprettet korrekt. Når du har sikret dig, at den stiplede linje 

afgrænser hele dit dataudtræk, klikker du på OK i boksen eller [ENTER].  

Du må ikke klikke andre steder i dit dataudtræk, mens boksen er fremme. Det vil ændre markeringen og din 

pivottabel vil ikke blive oprettet korrekt.  
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Din pivottabel er nu oprettet, og du vil blive ført hen til et andet ark i Excel-projektmappen. Dette ser du nederst 
i skærmen, hvor der nu vil fremgå et ekstra ark, der som regel bliver kaldt Ark2. Du kan altid gå tilbage til det 
originale dataudtræk ved at klikke på Report.  

 

 

I det nye ark (Ark2) klikker du på boksen med navn Pivottabel1. Du vil nu se en værktøjsboks til højre i 
skærmen: 

 

 Øverste boks indeholder alle variabler, som er med i dit dataudtræk.  

 I boksen Værdier angiver man hvilken variabel man vil tælle antallet af hændelser på. Dette vil som 
udgangspunkt være Sagsnummer.  

 I boksen Filtre kan man vælge, om der er specifikke værdier fra variable, som ikke skal inkluderes i 
pivottabellen.  

 I boksen Kolonner angiver man, hvilke variabler man vil fordele sine data efter på kolonneniveau.  

 I boksen Rækker angiver man hvilke variable man vil fordele sine data efter på rækkeniveau. 

 

Hvis værktøjsboksen forsvinder skal du klikke på boksen med navn Pivottabel1 igen.   
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d. Træk variablen *Sagsnummer ned i boksen Værdier.   
e. Du vil se, at der står Sum af *Sagsnummer. Dette skal ændres til, at pivottabellen tæller på 

Antal af *Sagsnummer. Klik på overskriften Sum af *Sagsnummer. 
f. Klik på Værdifeltindstillinger.  

  

 

g. Vælg Antal. 
h. Klik OK. 

 

 

Du vil nu kunne se hvor mange sagsnumre der er i alt i dataudtrækket.  
 

 

 
Du kan trække de variabler, du ønsker at kigge nærmere på, ned i de øvrige bokse. Hvis du fx vil se 
hændelserne fordelt på alvorlighed og Indholdsstof, kan du trække de to variabler ned i boksene for hhv. 
Kolonner og Rækker.  
Hvis du vil filtrere i dataudtrækket, kan du trække en variabel ned i boksen Filtre. Hvis du fx kun vil se 
hændelser, der er kategoriseret med hovedgruppen Medicinering herunder væsker, trækker du variablen 
DPSD Hovedgruppe ned i boksen Filtre.  
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Klik på pilen ud fra overskriften DPSD Hovedgruppe i den øverste boks.  

 

 

 
Vælg den værdi, du gerne vil filtrere på. Hvis du fx kun vil se hændelser med hovedgruppen Medicinering 
herunder væsker, vælger du den og klikker OK.  

 



Brugervejledning til Dansk Patientsikkerhedsdatabase 

 

Side 74 af 96 

 

 

 

Hvis du vil inkludere flere værdier eller fjerne nogle værdier, klikker du på Vælg flere elementer og 
fjerner/tilføjer derefter flueben ved de værdier, du ikke vil/vil have med. Klik herefter OK.  

 

 

 

Filtrering i pivottabellen svarer til at lave betingelser inde i DPSD. Du kan filtrere dine data på alle kategoriske 

variabler, fx hvor alvorlighedsgraden er alvorlig og dødelig, eller hvor sagstypen er lig med patient/pårørende.    
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5.6.1 Sortér hændelser i rækkefølge 

Det kan være nyttigt at sortere hændelserne, så de vises med største eller mindste antal først, hvis du fx vil 

se hvilke indholdsstoffer, der hyppigst er involveret i hændelser kategoriseret som Alvorlig.  

Sorter antallet af hændelser med største først ved at: 

a. højreklikke på feltet lige under overskriften Alvorlig i pivottabellen  
b. klikke på Sortér  
c. vælge Sortér med største først.  

 

 

 

Pivottabellen vil nu sortere de alvorlige hændelser i rækkefølge med det største antal først.  
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5.6.2 Læs relevante hændelser  

Hvis du via dit arbejde med pivottabellen er kommet frem til, at du gerne vil læse mere om de alvorlige 

hændelser, hvor et specifik indholdsstof er involveret, kan man via pivottabellen på en nem måde komme til 

det.  

Læs relevante hændelser fra pivottabellen ved at:  

a. dobbeltklikke på tallet for de hændelser, de gerne vil læse. I nedenstående eksempel kunne det fx 
være interessant at læse de tre alvorlige hændelser, hvor indholdsstoffet paracetamol har været 
involveret.  

 

 

 

Du bliver nu ført over i et nyt ark, hvor de tre hændelser er vist med de variabler, som er tilgængelige i dit 

dataudtræk. På den måde kan du hurtigt læse indholdet af hændelserne og se, om der er mønstre og 

tendenser, du bør holde øje med for lige præcis dette indholdsstof.  
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6 Planer  
Planer er en funktion, hvor man automatisk kan få sendt en rapport til en specifik mailadresse på et bestemt 

tidspunkt. Hvis man fx har lavet en simpel listerapport, som trækker sagsnummer, hændelsesbeskrivelse og 

alvorlighed for alle utilsigtede hændelser fra sidste uge, kan man få DPSD til én gang om ugen automatisk at 

sende rapporten til ens egen mailadresse, og andre relevante modtagere.  

Man tilgår Plan-modulet ved at klikke på tandhjulet i venstre-menuen og klikke på Plan under Generelt. 

 

 

Du bliver nu diageret til Planadministration, hvor alle ens oprettet planer vil fremgå af oversigten.  
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6.1 Opret en plan 

Man opretter en plan ved at klikke på Tilføj, hvorefter et nyt vindue (Opgavestyring) åbner.  

I Opgavestyring er der fem faner (Generelt, Gentagelse, Besked, Modtager, og Indhold), hvor man bl.a. 

specificerer, hvilken rapport man ønsker skal sendes ud og til hvem, samt hvor ofte rapporten skal genereres. 

I følgende afsnit vil de fem faner blive gennemgået.  

6.1.1 Generelt 

I denne fane specificeres generel information om planen.  

Plannavn: Her kan man give planen et sigende navn, fx Ugentlig oversigt over UTH.    

Planbeskrivelse: Her kan man skrive en uddybende beskrivelse af planen, hvis der er behov for det.  

Planstatus: Her kan man se om planen er aktiv eller inaktiv. Hvis man fx har behov for at sætte planen på 

pause, kan man klikke på Inaktive. Man genaktiverer den ved at klikke på Aktive.  

Planejer: Her fremgår, hvem der er planejer. Det er muligt at ændre planejeren ved at klikke på 

forstørrelsesglasset og finde en specifik bruger via brugeropslaget. Dette kan fx være nyttigt, hvis en 

medarbejder har fratrådt sin stilling, og at man gerne vil overtage medarbejderens plan.  

Plan historie:  

 Sidste udløser dato: Angiver sidste dato for, hvornår planen er kørt.  

 Første udløser dato: Angiver dato for, hvornår planen er kørt første gang.  

 Antal gange udløst: Angiver, hvor mange gange planen er kørt.  

 Indhold fordelt: Ikke relevant  

 Oprettet af: Angiver, hvem planen er oprettet af.  

 Oprettet den: Angiver, hvornår planen er oprettet.  
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6.1.2 Gentagelse  

I denne fane specificeres, hvor ofte rapporten skal sendes ud.  

Der findes forskellige muligheder for, hvordan man kan specificere gentagelsen af rapporten:  

Minutter: Rapporten skal sendes ud hver X antal minutter. 

Timevis: Rapporten skal sendes ud hver X antal time. 

Dagligt: Rapporten skal sendes ud X antal gange om dagen.  

Ugentligt: Rapporten skal sendes ud hver X antal uge på en bestemt ugedag.  

Månedlig: Rapporten skal sendes ud hver X dag for hver X måned. 

Kvartal: Rapporten skal sendes ud hver X dag for hver X kvartal.  

Årligt: Rapporten skal sendes ud i X måned hvert år.  

6.1.2.1 Afgrænsning af gentagelse  

Uanset hvor ofte rapporten skal sendes ud, er det vigtigt at tage stilling til afsnittet Afgrænsning af 

gentagelse. Her bestemmer man, hvor lang tid planen skal køre. Som udgangspunkt er den sat til ikke at 

have nogen slutdato. Det betyder, at hvis man en dag fratræder sin stilling, og ikke sletter sin plan i DPSD, vil 

planen fortsætte med at køre, hvilket er med til at belaste systemet og gøre det langsommere. Det er derfor 

en god ide at overveje om man kan sætte planen til at stoppe med at køre efter et X antal forekomster eller 

en specifik dato.  

Det kan selvfølgelig være svært at vide, hvor længe man har behov for at lade planen køre, og i disse tilfælde 

er det også i orden, at man ikke angiver nogen slutdato. Det er det dog vigtigt, at slette/deaktivere sine planer 

eller skifte planejer til en medarbejder, der fx overtager ens funktion, hvis man fratræder sin stilling.  
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6.1.3 Besked 

I denne fane skal man specificere, hvad der skal stå i den mail, som sendes ud med rapporten.  

Beskedskabelon: Angiver, hvilket format teksten skal have i mailen. Den er som udgangspunkt sat til HTML 

skabelon 1, hvilket man ikke behøves at ændre på.  

Fra: Angiver, hvilken mailadresse, der fremgår som afsender. Som udgangspunkt indsættes din egen 

mailadresse. Hvis man oplever problemer med, at man ikke kan modtage planer, kan det skyldes en lokal 

sikkerhedspolitik, som forhindre mails, der kommer fra ens egen mail. I dette tilfælde kan man ændre 

mailadressen i feltet til en vilkårlig mailadresse, fx dpsd@dpsd.dk. Hvis der fortsat er problemer, skal man 

kontakte Sundhedsdatastyrelsens Servicedesk.  

Beskedemne: Overskriften på mailen.  

Beskedindhold: Her skriver man den tekst, der skal være i mailen med den vedhæftede rapport. Man kan 

klikke på variablerne nederst, hvis man fx vil have modtagerens navn indsat automatisk i beskeden. Dette kan 

være nyttigt, hvis man sender rapporten ud til flere modtagere.  

 

  

mailto:dpsd@dpsd.dk
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6.1.4 Modtager  

I denne fane specificerer man, hvem der skal modtage rapporten.  

Man tilføjer modtagere ved at klikke på Tilføj.  

Hvis modtageren er bruger i DPSD, kan man vælge modtageren ved at klikke på Vælg Under Tilføj en 

bruger som modtager. Modtagerne vælges via brugeropslaget.  

  

Hvis modtageren ikke er bruger i DPSD (fx private behandlingssteder), skal man manuelt angive 

modtagerens kontaktoplysninger under Tilføj en ikke-bruger som modtager.  

 

Under Udfør som Information skal man vælge, hvilke rettigheder modtageren skal få vist de tilsendte 

rapporter med. 

Som udgangspunkt bliver rapporten vist med de rettigheder, den, der har oprettet planen, har. Det kan 

ændres, så rapporten vises med modtagerens rettigheder eller rettighederne for en specifik bruger, der 

vælges via brugeropslaget.  

 

Eksempel: En regional risikomanager har adgang til alle sager fra alle afdelinger og hospitaler i regionen. En 

lokal sagsbehandler på en afdeling har typisk kun adgang til sager fra den specifikke afdeling.  

 Vis rapporter som opretter: Hvis den regionale risikomanager har oprettet planen og skal sende en 

rapport ud til en sagsbehandler på en specifik afdeling, vil sagsbehandleren se rapporten med den 

regionale risikomanagers rettigheder, dvs. sagsbehandleren vil få en ugeoversigt over alle utilsigtede 

hændelser fra hele regionen.  

 Vis rapporter som modtager: Den lokale sagsbehandler er oftest mest interesseret i at se en 

ugeoversigt over de utilsigtede hændelser, der involverer vedkommendes egen afdeling, og ikke 

hele regionen. Derfor bør den regionale risikomanager vælge Vis rapporter som modtager for at 
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rapporten bliver vist med sagsbehandlerens rettigheder, dvs. sagsbehandleren får en ugeoversigt 

over alle utilsigtede hændelser fra vedkommendes afdeling.  

 Vis rapporter som denne bruger: Hvis man sender ud til en ikke-bruger af DPSD, kan det være 

nyttigt at anvende Vis rapporter som denne bruger. Fx hvis en regional risikomanager skal sende 

en rapport ud til en ikke-bruger af DPSD, som kun er interesseret i at se hændelser fra en bestemt 

afdeling, kan man via brugeropslaget vælge en sagsbehandler fra den specifikke afdeling, så ikke-

brugeren af DPSD ser rapporten som en sagsbehandler, der er tilknyttet afdelingen, ville gøre.  

Hvis man i sin rapport under Betingelser allerede har afgrænset sin rapport til kun at omhandle en specifik 

afdeling, er det ikke nødvendigt at anvende Vis rapporter som modtager/som denne bruger, da rapporten 

allerede tager højde for ikke at inkludere alle fra regionen.  

6.1.5 Indhold 

I denne fane specificerer man, hvilke rapporter der skal sendes ud til de valgte modtagere på det valgte 

tidspunkt.  

Man tilføjer rapporterne ved at klikke på Tilføj og finde den specifikke rapport under den relevante 

rapportkategori. Der er ikke nogen begrænsning på, hvor mange rapporter der kan tilknyttes en plan. Vær 

dog opmærksom på, at hver rapport bliver sendt i en separat mail, ikke samlet i én mail.  

Nederst skal man vælge, hvordan rapporten skal tilgås i mailen.   

Vedhæftet fil: Rapporten bliver sendt som en vedhæftet fil til mailen. Rapporten vil være i PDF-format, 

medmindre rapporten er en CSV-fil (Excel).  

Link: Rapporten kan tilgås via et link. Når modtageren klikker på linket, skal vedkommende logge ind i DPSD, 

hvorefter rapporten udføres med det samme. Hvis man anvender link, skal man sikre sig, at modtageren er 

oprettet i DPSD, ellers kan vedkommende ikke tilgå rapporten.  

Der er mulighed for at sende rapporten både som vedhæftet fil og som link.  
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Når man har været igennem alle fanerne, klikker man på OK, hvorefter planen bliver oprettet og vil fremgå på 

forsiden af Planadministration.  

Ændre plan: Man kan ændre oprettede planer ved at markere den pågældende plan og klikke på Ændre, 

hvorefter Opgavestyring dukker op.  

Kopi af plan: Man kan lave en kopi af en eksisterende plan ved at markere den pågældende plan og klikke 

på Kopi.  

Slet plan: Man kan slette en oprettet plan ved at markere den pågældende plan og klikke på Slet.  

Aktiver/deaktiver plan: Man kan deaktivere en plan ved at markere den pågældende plan og klikke på 

Deaktiver. Man kan aktivere den deaktiverede plan igen ved at klikke på Aktiver.  
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7 Opgaver – Rapportcenteret  
I det følgende er der opstillet tre eksempler på hvordan man kan anvende forskellige slags rapporter til at 

besvare patientsikkerhedsrelateret spørgsmål:  

1. Hvor mange utilsigtede hændelser blev oprettet sidste kalenderår fordelt på måneder? 

2. Hvor mange utilsigtede hændelser blev oprettet sidste kalenderår, som er sagsafsluttet (lukket), 
fordelt på alvorlighedsgrad og hovedgrupperne fra DPSD-klassifikationen? 
 

3. Hvilke er de ti hyppigste indholdsstoffer, som er involveret i utilsigtede hændelser omhandlende 
medicinering, for de forskellige alvorlighedsgrader?   
Hændelserne skal være oprettet sidste kalenderår og sagsafsluttet (lukket). 
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7.1 Opgave 1  

- Hvor mange utilsigtede hændelser blev oprettet sidste kalenderår fordelt på måneder? 

Da vi er interesserede i at kende antal af utilsigtede hændelser fordelt på én variabel (månederne), vil det 

være oplagt at anvende rapporttypen Søjlediagram.  

1. Klik på Rapporteditor. 

2. Vælg Søjlediagram under Rapporttype.   

 

 

3. Angiv en titel på diagrammet under Titler, hvis du har behov for det.  

4. Under Diagram detaljer angives *Sagsnummer i feltet Dataværdi, der skal anvendes på graf.  

5. Angiv *Opret dato [Month]-Trend i feltet Grupperet via.  

6. Vælg Stigende ud fra feltet Grupperet via. Dette gør at månederne bliver vist i en stigende rækkefølge 
på grafen, dvs. første måned bliver vist først og sidste måned til sidst.  

 

 

7. Under Datointerval angives Opret dato i feltet For.  

8. Vælg Sidste kalenderår.  
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9. Klik på Udfør rapport nederst til højre.  

 

Du bør nu få nedenstående søjlediagramtype, men med dine egne data, dvs. tallene vil afvige fra 

nedenstående.  

Grafen viser antallet af utilsigtede hændelser, der er rapporteret for hver måned i sidste kalenderår. Tallene 

på x-aksen angiver månederne i tal, dvs. 01 står for januar, 02 står for februar osv. 

Tallene, der er anvendt i denne rapport, er testdata og ikke det reelle antal af utilsigtede hændelser. 
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7.2 Opgave 2  

– Hvor mange utilsigtede hændelser blev oprettet sidste kalenderår, som er sagsafsluttet 

(lukket), fordelt på alvorlighedsgrad og hovedgrupperne fra DPSD-klassifikationen? 

Da vi er interesseret at kende antal af utilsigtede hændelser fordelt på to variabler (alvorlighedsgraden og 

hovedgrupperne fra DPSD-klassifikationen), vil det være oplagt at anvende rapporttypen 

Krydstabuleringsrapport.   

1. Klik på Rapporteditor.  

2. Vælg Krydstabuleringsrapport under Rapporttype.   

 

 

3. Vælg Landskab som Papirretning.  

 

 

 

4. Angiv en titel på diagrammet under Titler, hvis du har behov for det.  

5. Under Krydstabuleringsrapport detaljer angives *Sagsnummer i feltet Dataværdi, der skal 
anvendes i krydstabulering. 

6. Angiv *DPSD hovedgruppe i feltet Grupperet via for række gruppering.  

7. Angiv Alvorlighed i feltet Grupperet via for kolonne gruppering.  
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8. Under Datointerval angives Opret dato i feltet For.  

9. Vælg Sidste kalenderår  

 

 

10. Da vi er interesseret i at afgrænse vores søgning til kun at inkludere sagsafsluttede sager (lukket), skal vi 
lave en betingelse: 

a. Angiv variablen Sagsstatus i feltet Vælg felt.  
b. Angiv operatoren Lig med i feltet Vælg operator.  
c. Angiv værdien Lukket i feltet Indtast en værdi. 

 

 

 

11. Klik på Udfør rapport nederst til højre.  
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Nu vises nedenstående krydstabuleringsrapporttype, men med dine egne data, dvs. tallene vil afvige fra 

nedenstående.  

Tabellen viser antallet af utilsigtede hændelser, der er rapporteret sidste kalenderår, og som er sagsafsluttet. 

Hændelserne er fordelt på alvorlighed og hovedgrupperne i DPSD-klassifikationen.  

Tallene, der er anvendt i denne rapport, er testdata og ikke det reelle antal af utilsigtede hændelser. 

Hvis der mangler nogle kategorier i din krydstabuleringsrapport (fx Dødelig eller Infektioner), er det blot fordi, 

at denne værdi ikke er til stede i dine data.  
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7.3 Opgave 3  

– Hvilke er de ti hyppigste indholdsstoffer, som er involveret i utilsigtede hændelser 

omhandlende medicinering, for de forskellige alvorlighedsgrader?   

Hændelserne skal være oprettet sidste kalenderår og sagsafsluttet (lukket). Da vi er interesserede i at udføre 

en mere avanceret analyse af utilsigtede hændelser på flere variabler, vil det være oplagt at anvende 

rapporttypen Kun data (CSV file), så vi har flere muligheder for at fremsøge og læse de relevante hændelser.  

2. Klik på Rapporteditor.  

3. Vælg Kun data (CSV file) under Rapporttype.   

 

4. Under Listerapport detaljer angiv, som minimum variablerne: 

a. Sagsnummer  

b. Alvorlighed 

c. DPSD Hovedgruppe 

d. Hændelsesbeskrivelse 
e. Indholdsstof  

f. Tilføj andre relevante variable du kunne være interesseret i, fx Forslag til forebyggelse, 
Konsekvens, Beskrivelse af sagsopfølgning, Hændelsessted, DPSD Proces, DPSD Problem. 
Det er bedre at have for mange variable med end for få. Man altid kan fjerne dem igen i Excel, 
hvis man ikke får brug for dem.   
 

 

5. Under Datointerval angives Opret dato i feltet For.  

6. Vælg Sidste kalenderår.  
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7. Da vi er interesseret i at afgrænse vores søgning til kun at inkludere sagsafsluttede sager (lukket) og 
hændelser, der omhandler medicinering, skal vi enten afgrænse i Excel eller lave to betingelser i DPSD.  
 
Fordelen ved at afgrænse i DPSD er, at dit datatræk bliver mindre og derved hurtigere at lave. Ulempen 
er, at du ikke har mulighed for at udforske data, som afviger fra betingelserne.  
 
For at afgrænse dit dataudtræk i DPSD gør du følgende:  
 

a. Angiv variablen Sagsstatus i feltet Vælg felt.  

b. Angiv operatoren Lig med i feltet Vælg operator.  

c. Angiv værdien Lukket i feltet Indtast en værdi. 

d. Klik på pilen i den grå kasse forenden af betingelseslinjen.  

e. Klik på + Ny linje eller + OG. 
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f. Angiv variablen DPSD Hovedgruppe i feltet Vælg felt.  

g. Angiv operatoren Lig med i feltet Vælg operator.  

h. Angiv værdien Medicinering herunder væsker i feltet Indtast en værdi. 
 

 

 

8. Klik på Udfør rapport nederst til højre.  

9. Hvis du arbejder i Internet Explorer kommer der en fane op nederst på skærmen. Klik på Åbn for at åbne 
rapporten i Excel.  
 

 

10. Du bør nu se dataudtrækket i Excel ligesom nedenstående eksempel.  
 

Indholdet i denne rapport, er testdata og svarer ikke til det reelle indhold af utilsigtede hændelser. 
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11.  Fjern de første tre rækker (to tomme og en med søgekriterierne) ved at: 

a. klikke på 1-tallet yderst til venstre  

b. holde musen nede på 1-tallet og føre den ned til 3-tallet, så alle tre rækker nu er markeret.  

 

 

 

c. højreklikke med musen på det markerede område.  

d. klikke på Slet.  
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12. Opret en Pivottabel ved at: 

a. klikke et vilkårligt sted i dataudtrækket. Du skal klikke et sted, der er data, og som ikke er tomt.  

b. klikke på Indsæt øverst i menulinjen.  

c. klikke på Pivottabel. 

 

 

Der bør nu fremkomme en stiplet linje, der afgrænser dit dataudtræk, samt en dialogboks. Når du har sikret 
dig, at den stiplede linje afgrænser hele dit dataudtræk, klikker du på OK i boksen eller [ENTER].  
 

 

Din pivottabel er nu oprettet, og du vil blive ført hen til en anden fane i Excel-arket.  
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13. Klik på boksen med navn Pivottabel1.  

14. Træk variablen *Sagsnummer ned i boksen Værdier.   

15. Klik på overskriften Sum af *Sagsnummer. 

16. Klik på Værdifeltindstillinger.  

  

 

17. Vælg Antal. 

18. Klik OK. 

 

 

 

19. Træk variablen *Alvorlighed ned i boksen Kolonner.  
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20. Træk variablen *Indholdsstof ned i boksen Rækker.  

 

Hvis du ikke lavede en en afgrænsning på DPSD Hovedgruppe i DPSD, skal du trække variablen DPSD 

Hovedgruppe ned i boksen Filtre og vælge værdien Medicinering herunder væsker.  

Sorter hændelserne med største først ved at: 

21. Højreklikke på feltet lige under overskriften Alvorlig i pivottabellen.  

22. Klikke på Sortér.  

23. Vælg Sortér med største først.  
 

 

 

Pivottabellen viser nu de indholdsstoffer, der hyppigst er rapporteret, for alvorlige utilsigtede hændelser. 

Gentag trin 21-23 for de andre alvorlighedsgrader for at se de hyppigste indholdsstoffer for disse. Dobbeltklik 

evt. på tallene for at læse mere om de relevante hændelser. 

 


