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1. Indledning og opbygning af vejledningen
Dette dokument er en vejledning i at anvende Rapportcenteret i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD).

1.1. Opbygning af vejledningen
Vejledningen indeholder:
Afsnit 2: En introduktion til de arbejdsredskaber, anvendelsesmuligheder og begrænsninger, som er
indbygget i Rapportcenteret. Det er baggrundsviden, som kan være nyttig, når man anvender
rapportmodulets mange funktioner og afsnittet kan derfor læses efter behov.
Afsnit 3: En generel introduktion til de funktioner og menuer, der findes i Rapportcenteret. I afsnittet
henvises til konkrete afsnit, hvor funktionerne og menuerne gennemgås grundigt.
Afsnit 4, 5 og 6: Gennemgår, hvordan man åbner, sletter, fremsøger og redigerer egenskaberne for allerede
eksisterende rapporter.
Afsnit 7: Gennemgår, hvordan rapporter kan udarbejdes og designes.
Afsnit 8: Gennemgår, hvordan rapporter kan trækkes ud af DPSD og deles med andre via udskrifter og mails
m.v.
Afsnit 9: Indeholder eksempler på nyttige rapporttræk man kan lave og viser med printscreens, hvordan de
er lavet.
Det er muligt at navigere rundt til de forskellige afsnit ved tryk på overskrifterne i indholdsfortegnelsen. Det
samme gælder, når der er henvist til forskellige afsnit i teksten, hvor man kan trykke på afsnitsnummeret
for at gå direkte hertil, f.eks. i betegnelsen afsnit 2-10 herover. Der er så vidt muligt lavet krydshenvisninger
alle steder, hvor det er relevant.

1.2. Snapshots og rapportguide
De to funktioner Snapshots og Rapportguide i rapportcenteret vil ikke blive gennemgået i vejledningen.
Dette skyldes, at de erfaringsmæssigt ikke bliver anvendt. Nedenfor er en kort beskrivelse af de to
funktioner.
Snapshots:
Et snapshot er et øjebliksbillede, som kan tages af rapporter. Et snapshot gemmer en pdf i DPSD af de data
som rapporten aktuelt viser på den dato, hvor snapshottet tages. Funktionen er ikke særligt anvendelig, da
det primære formål med at trække data typisk vil være, at dele oversigter med andre eller at arbejde med
data på forskellig vis.
Rapportguiden:
Det er muligt at springe nogle led over i designfasen af rapporter ved at vælge at oprette sin rapport via
funktionen ”Rapport guide”, der findes under menupunktet ”handlinger". Det kan ses, hvad de 6 forskellige
”Standardrapporter” er designet til at vise ved markering i feltet ”Vis beskrivelse". Men det synes lettere at
designe sin rapport fra bunden via Rapporteditoren, jf. afs. 7.

Rapportcenteret i DPSD, Version 2, januar 2019, Strategisk Kvalitet, Region Midtjylland.

4

2. Modulets arbejdsredskaber, rapporttyper og sagsadgang
2.1. Definition af rapporter
Rapporter er reelt skabeloner, da indholdet afhænger af brugerens rettigheder. Hvis en rapportskabelon
åbnes af en risikomanager på hospitalsniveau vil den som udgangspunkt indeholde langt flere sager end,
hvis en lokal sagsbehandler anvender den samme rapportskabelon. Det skyldes, at risikomanageren har
adgang til sager på hele hospitalet, hvor den lokale sagsbehandler kun har adgang til sager i egen afdeling.
Udfordringer for initialmodtager og sagsbehandler på hospitals-, regions- og kommuneniveau:
Initialmodtagere og sagsbehandlere på hospitals-, regions- eller kommuneniveau vil kunne se alle sager på
hospitalet eller i regionen/kommunen. Derfor er overblikket vanskeligere at få end for lokale
sagsbehandlere, der kun har adgang til sager i en enkelt afdeling/afsnit.
Udfordringen er derfor at sætte betingelserne i en rapportskabelon sådan, at irrelevante sager frasorteres.
Udgangspunktet er nemlig, at alle sager som du har adgang til vises. Det kræver grundige overvejelser at få
de rigtige sager frasorteret, når der sættes betingelser i en rapportskabelon. Det kan f.eks. være, hvis der
skal sikres overblik over hændelser i én bestemt afdeling eller vedrørende ét bestemt risikoområde.
Adgang til sager som lokal sagsbehandler i en afdeling/en kommune:
Den enkelte lokale sagsbehandlers sagsadgang og rettigheder er knyttet til en bestemt afdeling/afsnit. De
lokale sagsbehandlere kan derfor som udgangspunkt kun se sager, der tilhører deres egen afdeling/afsnit,
dvs. sager, hvor deres afdeling/afsnit er angivet hændelsessted. En lokal sagsbehandler er derfor i mindre
grad nødt til at frasortere sager, fordi overblikket er lidt lettere at få, når antallet af rapporterede
hændelser er mindre.
Lokale sagsbehandlere i kommunerne har dog hele tiden en udfordring med at få overblik over egne sager,
da adgangen til sagerne ikke kan differentieres. Derfor har alle sagsbehandlere adgang til alle sager i hele
kommunen. Adgangsrettighederne kan desværre ikke begrænses til f.eks. et enkelt plejecenter. Derfor er
det nødvendigt for den lokale sagsbehandler på f.eks. et plejecenter at sætte betingelser i en
rapportskabelon, der kan frasortere sager fra andre steder i kommunen.
I større afdelinger på hospitalerne kan overblikket dog også være svært at bevare, hvis antallet af
rapporterede hændelser er stort.
Se mere om, hvad der har betydning for adgangen til sager nedenfor i afs. 2.2.
Se nærmere om rapporter med begrænset levetid og fremtidssikrede rapportskabeloner i afs. 2.3.1 og afs.
2.3.2.

2.2. Sagsadgang
Hvilke sager du har adgang til at inkludere i et rapportudtræk afhænger af, flere faktorer.
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Åbne sager:
Man vil kunne fremsøge og se sager og inkludere dem i rapporter i følgende tilfælde:
 Tildelte rettigheder: Som lokal sagsbehandler vil man kunne se alle sager med hændelsessted i de
afdelinger/afsnit, som man er tildelt rettigheder/sagsbehandlerrolle til.
 Sagens Ejer: Når en initialmodtager sender en sag ud til en lokal sagsbehandler, så bliver den
pågældende sagsbehandler ”ejer” af sagen. Som ”ejer” af en sag vil man altid kunne se og fremsøge
den. Hvis sagen ikke har hændelsessted i afdelingen, så vil denne adgang dog forsvinde, når sagen
afsluttes og sagsbehandleren ikke længere er ejer af sagen. Derfor er det også vigtigt altid at sikre,
at hændelsesstedet er angivet korrekt på en sag. Dette skal ske ved at finde rette afdeling i
lokationsopslaget i DPSD.
 Tildelt adgang: Hvis man tildeles adgang (eller rettigheder) til en sag for en periode, så vil man
kunne fremsøge den, selv om en anden er ”ejer” af den. Men kun i den periode som adgangen er
tildelt for.
 Tildelt en opgave: Hvis man tildeles en opgave, der er forbundet med en sag, så vil man kunne se og
åbne sagen, så opgaven kan udføres. (Funktionen anvendes dog sjældent).
Sager med status som Lukket:
Når en sag er lukket (færdigbehandlet) afhænger adgangen til at se sager og inkludere dem i rapporter kun
af, hvilket hændelsessted, der er påført sagen. Hvis sagen har hændelsessted i en afdeling/afsnit som man
har rettigheder til som sagsbehandler, så vil man kunne se sagen og den vil blive inkluderet i
rapportudtræk. At hændelsesstedet er afgørende for sagsadgangen betyder imidlertid, at man ikke kan se
eller inkludere sager i rapportudtræk, når ens egen afdeling kun er anført som involveret part i en
hændelse, f.eks. som opdagelsessted. Det gælder uanset om man reelt har en andel i sagen eller ej.

2.3. Rapportcenterets designmuligheder
Rapporter kan designes efter en afdelings konkrete behov for oplysninger, jf. afs. 7.
2.3.1. Rapporter med begrænset levetid
En rapports parametre kan være angivet så præcist, at indholdet af rapporten altid er det samme når den
åbnes. Dette begrænser dog de langsigtede anvendelsesmuligheder. Det gælder f.eks. hvis man angiver, at
en rapportskabelon skal vise alle ”lukkede” sager, der er oprettet indenfor en fuldstændig fastlagt periode,
f.eks. juni 2017. Hvis en sådan rapport skal kunne vise en anden periode, f.eks. august 2017, må man
redigere i rapportens parametre med rapporteditoren og gemme rapportskabelonen på ny.
2.3.2. Fremtidssikrede rapportskabeloner
En rapportskabelon kan være designet, så den er fremtidssikret. Sådanne rapportskabeloner kan løbende
bruges til at tjekke den seneste udvikling på forskellige områder. Man kan f.eks. designe en rapport til at
vise antallet af rapporterede hændelser den seneste måned, så vil rapporten vise forskellige tal, når den
åbnes på forskellige datoer. Åbnes rapporten f.eks. 5. august, så vil tallene for juli blive vist. Men åbnes
rapporten 5. november, så viser rapporten tallene for oktober, fordi rapporten er designet til altid at vise
den senest afsluttede måneds tal.
Det smarte ved sådanne fremtidssikrede rapporter er, at de kan genanvendes på ubestemt tid frem for at
designe en ny rapport hver gang. Ulempen er, at hvis man ønsker at fastholde et øjebliksbillede på en
bestemt dato, så skal man huske at trække data regelmæssigt og gemme dem på sin pc.
2.3.3. Rapporttyper
Der findes 7 forskellige ”Rapporttyper” i modulets ”Rapporteditor” med hver deres egenskaber, som er
mere eller mindre anvendelige alt efter hvad man ønsker at bruge dataudtrækket til:
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Lagkagediagram:
En cirkulær graf inddelt i sektioner
Lagkagediagrammet giver et hurtigt overblik over
fordelingerne af et hele, f.eks. fordelingen af sager
på alvorlighedsgrader over et bestemt tidsrum.
Denne rapporttype kan tillige, som den eneste, vise
en fordeling i procent.

Søjlediagram:
Lodrette søjler med længder i forhold til de angivne
værdier. Bruges til at vise summerede data, f.eks.
mængden af sager indenfor et bestemt tidsrum
fordelt på hændelsessted, sagsstatus, alvorlighed
eller DPSD-klassifikationer.

Linjediagram:
Viser information som en serie af datapunkter
forbundet med rette linjestykker. Punkterne
repræsenterer de enkelte målinger. Bruges ofte til
at visualisere en tendens via et tidsinterval. Linjen
er derfor ofte kronologisk. F.eks. kan det illustreres
hvordan mængden af indrapporterede hændelser
stiger eller falder fra måned til måned over et år.

Boblediagram:
Rapporttype, hvor hver enhed kan sammenlignes
med hensyn til størrelse og placering på akserne.
F.eks. kan antal sager fordelt på sagsstatus eller
alvorlighed vises.
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Simpel listerapport:
Viser det kvalitative indhold i de inkluderede hændelser. Rapporttypen kan indeholde en større mængde
tekst end graferne og er derfor anvendelig, når selve teksten er central. F.eks. kan alle hændelser
rapporteret til et hospital i juni måned opstilles med: sagsnummer, overskrift, hændelsesbeskrivelse og
alvorlighed.

Krydstabuleringsrapport:
Opretter oversigter over data i et regnearklignende format. Grupper af data er repræsenteret i rækker og
kolonner mens summen af data præsenteres i tabellens krydspunkter. F.eks. kan de rapporterede
hændelser pr. måned fordeles på hændelsestyper (DPSD-klassifikationer). I den forbindelse kan man
undergruppere rækkerne, så man i eksemplet herunder f.eks. kan se både DPSD-hovedgruppen og
fordelingen på DPSD-processer i rækkerne mens kolonnerne viser fordelingen på alvorlighedsgrader.
Rapporttypen kan således indeholde informationer om maks. 3 parametre.

Kun data (CSV-file):
Kan bruges på samme måde som en simpel listerapport, da den er velegnet til at få de samme
informationer ud. Fordelen ved at vælge rapporttypen "kun data (csv-file)" er, at data kan trækkes fra DPSD
uden at gemme en rapportskabelon i DPSD. Det går dermed hurtigere. I stedet vil dataudtrækket skulle
gemmes direkte i et Excel-ark på computeren. Dette er særligt anvendeligt, hvis det er et udtræk, der kun
skal laves én gang. Ulempen er, at data ikke først kan vises i DPSD. Data fremstår desuden uformateret. Det
betyder, at visningen af dataudtrækket må tilpasses i Excel-arket, for at teksten fremstår læsbar.
Rapportcenteret i DPSD, Version 2, januar 2019, Strategisk Kvalitet, Region Midtjylland.

8

3. Rapportcenterets funktioner – forsiden og højremenuen
3.1. Rapportcenterets placering
Knappen til Rapportmodulet er placeret i hovedmenuen til venstre på skærmen:

3.2. Rapportcenterets forsidefunktioner og højremenuen
Afsnittet introducerer rapportcenterets forside og højremenuens funktioner samt henviser til uddybende
afsnit om funktionerne.
Fra forsiden kan alle gemte rapportskabeloner findes og åbnes enten ved at vælge en kategori eller ved at
bruge søgefunktionen. Se uddybende beskrivelse i afs. 3.2.1.
For nærmere information om højremenuens funktioner henvises til afs. 3.2.2.
Via højremenuen kan man desuden:
1. Finde og åbne favoritrapporter som du selv har gjort til favorit.
2. Lave en ny rapportskabelon fra bunden via Rapporteditoren.
3. Finde og åbne de 50 rapportskabeloner i Rapporthistorik som du senest har anvendt.
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3.2.1. Funktionerne på rapportcenterets forside:
1. Rapportkategorier: Ved at scrolle ned i listen kan man finde rapportskabeloner gemt i den mappe,

som bruges på eget hospital eller område. Det anbefales dog at bruge søgefunktionen (nr. 4
herunder), da scrollfunktionen er meget langsomt.

2. Genveje: Følgende muligheder findes under "Genveje":

a. Favoritrapporter: Det er muligt at gøre rapportskabeloner til favorit, jf. afs. 7.3. Disse kan så
findes og bruges ved at markere favoritrapporter under "Genveje". De kan dog også findes og
åbnes øverst i højremenuen, jf. printscreen ovenfor og afs. 3.2.2 pkt. 2.
b. Rapporthistorik: Ved at vælge Rapporthistorik vises de seneste 50 rapporter som du har
anvendt. Rapporthistorikken findes også nederst i højremenuen på rapportcenterets forside,
jf. afs. 3.2.2.
c. Administrators forslag: Her vil der med tiden komme til at ligge nogle rapportskabeloner som
regioner og kommuner kan bruge til de mest basale dataudtræk eller bruge som
udgangspunkt for nye rapportskabeloner.

3. Alfabetisk rapportliste: Alle offentligt tilgængelige rapportskabeloner i DPSD vises, når

rapportcenteret åbnes. De står i alfabetisk rækkefølge efter Rapport navn. Desuden vises bl.a., hvilken
mappe rapporten ligger i (Rapport kategori), hvem der har oprettet den (Oprettet af) og hvornår du
sidst har anvendt den (Senest kørt af mig).
Det anbefales at bruge søgefunktionen for at finde dine egne eller din organisations
rapportskabeloner, jf. nr. 4 herunder.
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4. Søgefunktion

Her kan en rapportskabelon fremsøges. Du kan:
a. Søge på hele eller dele af en rapportskabelons navn, hvis du kan huske det.
b. Alternativt må rapportskabelonen findes ved at klikke på Avanceret og angive den Rapport
Kategori (mappe), hvor rapportskabelonen er gemt.
c. Du kan dog også søge dine egne eller en kollegas rapportskabeloner ved at trykke på
forstørrelsesglasset ved siden af feltet oprettet af og finde navnet på den, der har lavet
rapportskabelonen, hvis du ved, hvem det er. Bemærk, at hvis du søger efter en anden brugers
rapportskabeloner, så er det kun muligt at se det som brugeren har gjort tilgængeligt for andre.

3.2.2. Højremenuens funktioner
Beskrivelse af menuer og funktioner i højremenuen:
1. At åbne og lukke menu-punkterne: Alle menupunkter kan foldes sammen eller ud via de små pile til
venstre for menuernes navne:

2. Menuen Favoritrapporter: Fra denne menu kan man åbne sine favoritrapporter. Se nærmere i afs. 4.1.
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3. Menuen Handlinger: Fra denne menu kan man åbne rapporteditoren, hvorfra man kan designe
rapporter fra bunden af, jf. nærmere afs. 7.

4. Menuen Rapporthistorik: Viser de seneste 50 rapporter du har anvendt. Historikken kan nulstilles ved
at trykke på "Ryd historik". Hvis du har fået vist nogle rapporter som du ikke har fået gemt vises disse
også, men kun indtil du logger af systemet (eller bliver logget af).

4. At åbne rapporter
Rapporter som du har gjort til favorit kan åbnes fra såvel forsiden som højremenuen.
Almindeligt gemte rapporter kan kun findes og åbnes fra forsiden på forskellig vis.

4.1. At åbne favoritrapporter
Favoritrapporter kan åbnes på 2 måder:
1. Fra forsiden:
a. Markér Favoritrapporter i menuen Genveje.
b. Scroll i listen for at finde den ønskede rapportskabelon og sæt flueben ud for den ønskede
rapportskabelon.
c. Tryk på ”Udfør” i menuen over listen.
2. Via højremenuen under ”favoritrapporter”:
a. Åben menuen favoritrapporter ved tryk på pilen.
b. Klik på den rapport på listen, som ønskes åbnet.
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4.2. At åbne senest anvendte rapporter via Rapporthistorikken
De senest anvendte rapporter kan åbnes på 2 måder:
1. Fra forsiden:
a. Markér Rapporthistorik i menuen Genveje.
b. Scroll i listen for at finde den ønskede rapportskabelon og sæt flueben ud for den ønskede
rapportskabelon.
c. Tryk på ”udfør” i menuen over listen.

2. Fra højremenuen:
a. Åben menuen Rapporthistorik ved tryk på pilen.
b. Klik på den rapport på listen, som ønskes åbnet.

4.3. At åbne almindeligt gemte rapporter
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Almindeligt gemte rapporter kan findes på to måder og dernæst åbnes:
1. Rapportkategorier:

Ved at scrolle ned i listen under Rapport kategori kan du markere og finde rapportskabeloner gemt i
den mappe som bruges på eget hospital eller område. Det anbefales dog at bruge søgefunktionen (nr.
2), da scrollfunktionen er langsommere.

2. Søgefunktion:

Via søgefunktionen kan rapportskabeloner fremsøges på forskellig vis. Du kan:
a. Søge på hele eller dele af en rapportskabelons navn, hvis du kan huske det.
b. Alternativt må rapportskabelonen findes ved at klikke på "avanceret" og angive den Rapport
Kategori (mappe), hvor rapportskabelonen er gemt.
c. Du kan dog også søge dine egne eller en kollegas rapportskabeloner ved at trykke på
forstørrelsesglasset ved siden af feltet oprettet af og finde navnet på den, der har lavet
rapportskabelonen, hvis du ved, hvem det er. Bemærk, at hvis du søger efter en anden brugers
rapportskabeloner, så er det kun muligt at se det som brugeren har gjort tilgængeligt for andre.

3. Når den ønskede rapport er fundet kan den åbnes på samme måde som Favoritrapporter og rapporter

under Rapporthistorik.
a. Scroll i listen for at finde den ønskede rapportskabelon og sæt et flueben.
b. Tryk på ”udfør” i menuen over listen.
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5. At slette alle typer af rapporter
Når man ikke længere ønsker at anvende en eksisterende rapport kan den slettes.
a. Sæt flueben i den rapportskabelon du ønsker at slette.
b. Tryk på slet i menuen over rapportlisten.
c. Bekræft ved at trykke ”OK” i den boks, der dukker op på skærmen. Vær dog opmærksom på om
rapporten er favorit for en anden bruger. Hvis andre stadig har brug for rapportskabelonen, kan det
være en god idé at aftale, at brugeren gemmer den som sin egen rapport, inden du sletter den, hvis
det er en bruger du har mulighed for at kontakte. For at gemme en kopi af en eksisterende
rapportskabelon som sin egen. Se nærmere afs. 0.

6. At redigere en rapports egenskaber
Rapporter har forskellige egenskaber, som man kan åbne og ændre på. Hvis du ønsker at gemme en
eksisterende rapportskabelon i en anden mappe, kan du blot gøre følgende:
a.
b.
c.
d.

Sæt flueben ud for den ønskede rapportskabelon.
Tryk på Skift kategori.
Åben Rapportkategorier ved tryk på pilen og vælg den ønskede mappe fra listen.
Tryk OK.
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6.1. At åbne en rapportskabelons egenskaber
For at åbne og se en rapportskabelons egenskaber gøres følgende:
a. Sæt flueben ud for den relevante rapportskabelon.
b. Tryk på ”egenskaber” i menuen over listen med rapportskabeloner.

6.2. At redigere en rapportskabelons egenskaber
Når man åbner menuen: Rapport egenskaber, er der 3 faner med forskellige redigeringsmuligheder:

6.2.1. Fanen Generelt
Her kan man se og redigere en rapports egenskaber. Man kan gøre følgende:
1. Rapport navn: Ændre rapportens navn.
2. Rapport beskrivelse: Lave en rapportbeskrivelse, der hjælper med at huske, hvad
rapportskabelonen kan bruges til.
3. Rapportkategori: Flytte rapporten til en anden Rapport kategori, dvs. gemme den i en anden
mappe.
4. Privat Rapport: Gøre rapportskabelonen offentlig, så det ikke kun er dig selv, der kan bruge den.
Rapportskabeloner oprettes altid som private, men ved at fjerne afkrydsningen under "privat",
gøres rapportskabelonen offentlig, så alle andre også kan se den, jf. printscreen herunder. Det er
ikke noget problem at dele en rapportskabelon med andre, da det kun er opsætningen af en
rapport du deler. De sager som bliver vist, vil altid kun være dem som brugeren har rettigheder til
at se i DPSD.
Man bør dog stadig være opmærksom på følgende:
 At andre også kan slette eller overskrive din rapportskabelon, når de kan se den.
 At den enkelte mappe hurtigt kan blive uoverskuelig, hvis en mappe f.eks. bruges af alle på et
hospital og der ligger rigtig mange offentligt tilgængelige rapporter i den. Det anbefales derfor
kun at gøre rapporter offentlige, når man ved, at de kan være til nytte for andre brugere af
mappen.
 At der også er alternative muligheder for at dele rapportskabeloner med andre brugere, hvis
det skulle blive nødvendigt, jf. nærmere herom afs. 8.2.2.
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5. Markeret som favorit: Gøre rapporten til favorit, så den fremadrettet kan findes i listen over
favoritrapporter på forsiden og i højremenuen. Den hurtigste måde at gøre en rapport til favorit på
er dog ved at højreklikke i den åbne og gemte rapport. Se afs. 7.3.1.
6. Kommentar: Tilføje en kommentar til rapporten.

6.2.2. Fanen Snapshot
Viser en liste over de snapshots (”øjebliksbilleder”) man har taget af den pågældende rapport. Snapshots
bliver ikke gennemgået i denne vejledning, fordi de erfaringsmæssigt ikke bruges.

6.2.3. Fanen Skemaer – At tilføje/fjerne rapporter fra en Plan.
Fra fanen Skemaer kan man kun tilføje eller fjerne en rapportskabelon til/fra en plan, der allerede er
oprettet. Planer kan sende én eller flere tilknyttede rapporter automatisk, f.eks. 1 gang om ugen eller 1
gang om måneden, hvorved udviklingen på bestemte områder kan følges løbende. En plan kan kun
oprettes via administrationsmodulet. Se nærmere i afs. 8.5.
Fanens funktioner:
1. Vis-funktionen: Hvis rapporten allerede er tilføjet en plan, så kan man her se forskellige detaljer
omkring planens indhold, f.eks. en planbeskrivelse og hvem der har oprettet planen.
For at åbne Vis-funktionen:
a. Markér den plan, som ønskes vist.
b. Tryk på Vis.

Rapportcenteret i DPSD, Version 2, januar 2019. Strategisk Kvalitet, Region Midtjylland.

17

2. Tilføj til plan: Her kan du tilføje en rapport til en plan.
a. Tryk på Tilføj til plan.
b. Vælg planens navn fra listen via pilen. (OBS at du skal være helt sikker på, hvad din plan
hedder, så du ikke kommer til at tilføje rapporter til andres planer.)
c. Markér om rapporten skal udsendes som link eller vedhæftet fil. (OBS: Det giver sjældent
mening at udsende som link)
d. Tryk OK.

3. Fjern fra plan: Man kan fjerne en rapport fra en plan ved at:
a. Markere den plan som du ønsker at fjerne rapporten fra.
b. Trykke på ”fjern fra plan”.
c. Bekræfte fjernelsen ved tryk på OK.

Rapportcenteret i DPSD, Version 2, januar 2019. Strategisk Kvalitet, Region Midtjylland.

18

7. Rapporteditoren - At designe og gemme rapporter
En rapport kan oprettes og designes fra bunden ved hjælp af rapporteditoren i højremenuen:

7.1. At designe og oprette en rapport med Rapporteditoren
Når man skal oprette en ny rapport er der 5 sektioner at tage stilling til i rapporteditoren:
1. Rapporttypen: Bestemmer hvordan data skal vises, f.eks. i søjler eller som en lagkage, jf. afs. 7.1.1.
2. Titler: Rapporten kan tilføjes en eller flere overskrifter og evt. en fodnote, jf. afs. 7.1.2.
3. Diagram detaljer (eller listerapport detaljer/krydstabuleringsrapport detaljer): Fastlægger
detaljer om hvad det er rapporten skal vise om de sager, der inkluderes, jf. afs. 7.1.3.
4. Datointerval: Valg af tidsperiode som rapporten skal inkludere data/sager fra, jf. afs. 7.1.4.
5. Betingelser: Fastslår hvilke data/sager, der skal inkluderes i rapporten, jf. afs. 7.1.5.
NB! Sektionerne åbnes ved tryk på den lille pil til venstre for den enkelte sektions navn.

7.1.1. Rapporttype
Under sektionen rapporttype skal man tage stilling til:
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1. Stil: Hvilken rapporttype, der skal anvendes. Se nærmere om anvendelsesmulighederne for den
enkelte rapporttype i afs. 2.3.3 ovenfor.
2. Indhold: Indholdet er automatisk sat til Alle filer brugeren har adgang til. Det er sjældent relevant
at begrænse søgningen til Kun filer i brugerens lokationer. Det er kun nødvendigt, hvis du ofte får
tildelt adgang til sager som har hændelsessted i andre afdelinger/hospitaler/sektorer, fordi din
afdeling ofte er involveret part i sager, der sker andre steder. Det er sådanne sager, hvor du har fået
en særlig adgang for en periode, der kan være nødvendige at frasortere ved at klikke i Kun filer i
brugerens lokationer.
3. Papirretningen: Skal papiret stå lodret (portræt) eller ligge vandret (landskab).

7.1.2. Titler
Det er muligt at tilføje forskellige oplysninger og titler til rapporten:
1. Rapporttitel: Rapportens overskrift, f.eks. at diagrammet viser: antal sager fordelt på alvorlighed.
2. Undertitel 1: Underoverskrift. Det anbefales at tilføje variablen datointerval for at fremhæve,
hvilken periode dataudtrækket dækker over. Se nærmere om variable under pkt. 5.
3. Undertitel 2: Her påfører systemet automatisk det filter som rapporten designes med. Hermed
menes den tidsperiode, som er valgt under sektionen Datointerval samt de søgefiltre, der er
angivet under sektionen Betingelser.
4. Fod: Her kan man indsætte en fodnote, som vil dukke op nedenunder diagrammet. Det anbefales
at tilføje variablene dato og bruger, der så vil vise datoen for et udtræk og hvem, der har
gennemført dataudtrækket som fodnote i dataudtrækket. Se nærmere om variable under pkt. 5.
5. Tilføj variable: Ved at trykke på Klik for at tilføje kan man vinge af i forskellige bokse for at tilføje
en eller flere variable til titlen. Det anbefales at bruge variablen datointerval som undertitel 1 og
variablerne dato og bruger som fod. Afslut med tryk på OK:
a) Tid: klokkeslæt for kørsel af rapporten.
b) Dato: Dato for kørsel af rapporten.
c) Bruger: Navnet på den, der har kørt rapporten.
d) Felt: Navnet på et felt. Denne anvendes sjældent, da man skal skrive talkoden for feltet,
som er besværlig at finde. Det anbefales at man i stedet skriver feltet i fritekst.
e) Datointerval: Den tidsperiode som rapporten indeholder, dvs. det valg, der er foretaget
under menupunktet datointerval, jf. afs. 7.1.4. Det kan f.eks. være dette kalenderår, hvor
dataudtrækket i så fald vil angive f.eks. 2017, hvis et dataudtræk gennemføres i 2017.
f) Udtryk: De ekstra filtre (eller betingelser), der er tilføjet rapporten under menupunktet
betingelser.
g) Filter: Indeholder både det valgte datointerval og filtre, fra menupunktet betingelser.
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I en rapport ser titlerne sådan ud:

7.1.3. Diagram detaljer
Her fastlægges hvad rapporten skal vise, dvs. hvilke informationer, der skal inkluderes i rapporten, f.eks.
Alvorlighed, DPSD-Hovedgruppe og Hændelsesbeskrivelse. (OBS, de fleste fritekstfelter kan kun anvendes i
rapporttyperne Simpel listerapport og Kun data (CSV file).
Uanset hvilken rapporttype, der vælges, så er det kun sektionen Diagram detaljer, der er forskellig. De
øvrige sektioner vil derfor ikke skulle udfyldes på ny, hvis du vælger at få vist en rapport på flere forskellige
måder.
Der kan dog frit skiftes mellem nogle af rapporttyperne uden at diagramdetaljerne skal udfyldes på ny.
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1. Søjlediagram, lagkagediagram, boblediagram og linjediagram er ens. Små detaljeforskelle for de 4
rapporttyper gør dog, at Diagram detaljer alligevel gennemgås for alle de 4 rapporttyper for sig, jf.
afsnittene herunder.
2. Krydstabuleringsrapporter er unik og rapportdetaljerne skal derfor altid udfyldes på ny, hvis du
skifter rapporttype.
3. Simpel listerapport har samme diagramdetaljer som Kun Data (CSV file) hvorfor der frit kan skiftes
mellem disse 2 rapporttyper uden at skulle udfylde sektionen Diagram detaljer igen.
Da ikke alle felter/funktioner i sektionen er nødvendige for at vise et diagram er det skrevet i parentes om
feltet/funktionen er obligatorisk/væsentlig at anvende (obl.) eller valgfri (vf.).
Søjlediagram
Et søjlediagram er f.eks. velegnet til at vise antal sager fordelt på alvorlighed eller DPSD-klassifikationer.
Men kan også benyttes til f.eks. at vise, hvor mange sager, der rapporteres pr. måned over et år. Sektionen
ser for et søjlediagram således ud:

1. Først vælges, hvad der skal tælles sammen i søjlerne:
a. Aggregering (obl.): Er automatisk sat til Antal.
b. Dataværdi, der skal anvendes(obl.): Vælg sagsnummer fra listen via pilen, da det typisk er
antallet af sager, der ønskes. Skriv de første 3-5 bogstaver af det ønskede ord eller scroll
ned i listen for at vælge.
c. Sortering (vf.): Her kan man vælge om søjlerne skal sorteres så den søjle med flest eller
færrest sagsnumre står først.
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2. Grupperet via: Vælg, hvad søjlerne skal indeholde. F.eks. sager fordelt på alvorlighedsgrader
(alvorlighed), DPSD-klassifikationer (DPSD-hovedgruppe) eller antal sager rapporteret pr. måned
(opret dato [month]-trend).
a. Grupperet via(obl.): Vælg fra listen via pilen. Skriv de første 3-5 bogstaver af det ønskede
ord eller scroll ned i listen.
b. Sortering (vf.): Søjlerne kan inddeles stigende eller faldende, dvs. være sorteret alfabetisk
eller f.eks. efter månedsnumre fra januar til december.
c. Tilføj aggregering (vf.): Anvendes sjældent, men kan benyttes til f.eks. patienternes
aldersgrupper, f.eks. 0-10 år, 11-20 år osv. Man kan også inddele månederne i grupper
f.eks. måned 1-4, 5-8 og 9-12; dvs. januar-april, maj-august og september-december.
Funktionen kan kun anvendes såfremt søjlerne kan inddeles i talgrupper:

Fremgangsmåde for at tilføje aggregering (vf.):
I. Markér i boksen Tilføj aggregering.
II. Tryk på Redigér.
III. Indsæt først 0 og tryk på tilføj, hvorved fremkommer den første gruppe, der
hedder: Min. til 0. (Ved at indsætte 0 opsamles evt. sager, der ikke inkluderes i de
øvrige grupper i denne søjle for sig. Det er f.eks. nyttigt, hvis man inddeler i
aldersgrupper, fordi mange sager ikke angiver patientens alder.)
IV. Ved inddeling af måneder i grupper på 4 tilføjes dernæst 4,8 og 12.
V. Afslut med tryk på OK.
VI. Tallene fremgår af feltet og diagrammet ser ud som på billedet.
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3. Undergrupper (vf.): Søjlerne kan inddeles i undergrupper. F.eks. kan du inddele de rapporterede
sager over et kalenderår, i kvartaler og underinddele i alvorlighedsgrader:
a. Markér i boksen.
b. Vælg fra listen via pilen.

4. Vis (vf.):
a. Top 5 eller 10: Hvis det du ønsker at se giver alt for mange søjler, så kan du vælge kun at se
top 5 eller 10. Markér i cirklen og skriv, hvor mange kategorier du ønsker at se.
b. Vis resten: Markér i boksen for at vise én søjle med alle de sager, der ikke er med i top 5
eller 10.
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5. Værdier (vf.): Kun relevant for lagkagediagram, jf. afs. 0.
6. Vis datatabel (vf.): Et kryds her betyder, at der under diagrammet vises en datatabel med alle
søjlernes værdier:

a. Datatabellen kan være praktisk til at vise fordelingen af de øvrige, hvis man kun har top 5
eller 10 med i søjlerne.
b. Men datatabellen viser også alle de sager, der ikke er med i søjlerne, f.eks. kan du se hvor
mange sager, der ikke har en hændelsestype (I dag hedder det ikke længere WHOhovedgrupper, men DPSD-hovedgrupper).
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7. Akse (obl.): Her kan du give henholdsvis x-aksen (Horisontal akse) og y-aksen (Vertikal akse) et
navn, der svarer til det diagrammet viser:

8. Forklaring (vf.):
a. Position: Her kan du vælge, hvor forklaringen af søjlerne skal fremgå i diagrammet.
b. Synlighed: Ved at fjerne markeringen i boksen kan du vælge, at forklaringen ikke skal
fremgå, hvis den skønnes unødvendig.
c. Retning: Retningen af værdierne indeni forklaringen.
d. Værdier: Kun relevant for lagkagediagram, jf. afs. 0.

Linjediagram
Kan benyttes til at vise en udvikling over tid. Se vejledningen til søjlediagram i forrige afs. 0 da alle diagram
detaljerne er fuldstændig ens.
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Lagkagediagram
Se vejledningen til søjlediagram i afs. 0, da diagram detaljerne er næsten ens.
Værdier (vf.): Fordelingen i procent kan vises i henholdsvis diagrammet og forklaringen, hvor de andre
diagrammer kun kan vise antal.

Boblediagram
Se vejledningen til søjlediagram i afs. 0, da diagram detaljerne er næsten ens. Boblernes størrelse (vf.): Det
skal vælges, hvilken værdi boblernes størrelse skal repræsentere:
a. Vælg evt. aggregeringsfunktion fra listen via pilen, idet "antal" automatisk er indsat som
udgangspunkt.
b. Vælg dataværdi for boblestørrelsen fra listen via pilen. Det vil typisk være antal sager, der har
interesse, dvs. sagsnummer skal vælges.
c. Vælg evt. om boblerne skal sorteres på x-aksen efter stigende eller faldende størrelse.

Simpel Listerapport (og "Kun data (CSV-file)")
En listerapport kan anvendes til at se oplysninger om hændelser på enkeltsagsniveau med tekstindhold,
dvs. f.eks. den fulde hændelsesbeskrivelse. Der kan dog også vises grupper af sager og antal sager
sammenlagt. Data kan hensigtsmæssigt overføres til et Excel-ark, når der skal arbejdes videre med data fra
en simpel listerapport.
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Hvis der vælges rapporttypen Kun data (CSV-filer), så er diagramdetaljerne de samme. Fordelen ved
formatet CSV-filer er, at data kan overføres til et Excel-ark uden, at rapporten først skal vises og gemmes i
DPSD, jf. nærmere afs. 7.4.

1. At vælge feltnavne (obl.): Tryk på "tilføj" og vælg fra listen ved at scrolle, bruge piletaster i listen
eller indtaste de 3-5 første bogstaver på det ønskede "feltnavn", f.eks. "s-a-g-s-n" for sagsnummer
og klik herefter [Enter]. Fortsæt med at vælge flere feltnavne indtil du er tilfreds.
2. At ændre på rækkefølgen af feltnavne (vf.): Via pilene kan det enkelte feltnavn flyttes op eller ned.
3. Indryk feltnavne under en gruppe (vf.): Ved at trykke på indrykningsknappen vil dette feltnavn og
de efterfølgende linjer rykkes ind som undergrupper.
4. Funktion (vf.): Ved at vælge ”Antal”, f.eks. som her i DPSD hovedgruppe, vil listerapporten vise,
hvor mange DPSD hovedgruppekategorier den enkelte sag er klassificeret under i stedet for at vise,
hvad sagen er klassificeret som.
5. Sortér (vf.): Det kan bestemmes, at f.eks. rækkefølgen af sagsnumre kan være stigende eller
faldende.
6. Resumé (vf.): Ved at vælge ”antal” for den overordnede gruppe (”alvorlighed”), så vil det i bunden
af hver side fremgå, hvor mange sager, der totalt set findes i rapporten med den alvorlighedsgrad
som den konkrete side viser.
7. Bredde (vf.): Man kan ændre på bredden af den enkelte kolonne. F.eks. har hændelsesbeskrivelsen
herunder fået 3 gange så meget plads som de øvrige feltnavne.
Det er også muligt at vise et felt i sin helt egen række som fylder hele sidens bredde.
8. At slette et feltnavn: Tryk på "X" ud for det du ønsker at slette.
9. Vis poster (vf.): Som i søjlerapporten kan man vælge kun at se top 5 eller 10, hvilket dog nok er
knap så anvendeligt her, jf. afs. 0.
10. Linjer (vf.): Man kan fravælge, at de vertikale og/eller de horisontale linjer, der adskiller felterne i
rapporten, skal vises.
11. Sideskifte via gruppe (vf.): Såfremt der er valgt en overordnet gruppe, som f.eks. alvorlighed, så vil
hver ny gruppe af alvorlighedsgrad blive vist på en ny side.
Nedenfor ses hvordan listerapporten kommer til at se ud:
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Krydstabuleringsrapport
Kumulerer antallet af sager. I kolonnerne kan vælges én gruppe, der i rækkerne kan kombineres med én
anden gruppe. Rækkerne kan inddeles i undergrupper.
I eksemplet nedenfor ses på sager med opdagelsessted i en anden sektor og egentlige tværsektorielle sager
rapporteret fra en anden sektor. Involveret institutionstype er undergrupperet efter Involveret kommune,
hvilket træder frem, når rapporten er kommet fra hjemmeplejen, hjemmesygeplejen eller en plejebolig.

Fremgangsmåde for diagramdetaljer i krydstabuleringer:
1. Vælg aggregeringsfunktion og dataværdi for grafen: Hvad der skal lægges sammen i krydsfelterne.
Ofte vælges antal sagsnumre og antal er altid indsat automatisk som udgangspunkt.
2. Vælg Række gruppering:
a. Vælg gruppering fra listen og evt. om rækkefølgen skal være stigende eller faldende
(alfabetisk forfra eller bagfra).
b. Vælg evt. undergruppering ved at markere i boksen og vælge fra listen via pilen. Vælg evt.
om rækkefølgen skal være stigende eller faldende.
3. Vælg Kolonne gruppering: Vælg fra listen via pilen og evt. om rækkefølgen fra venstre mod højre
skal være stigende eller faldende.
4. Vælg poster: Som ved søjlediagrammer er det muligt kun at vise top 5 eller 10, jf. afs. 0.
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7.1.4. Datointerval
Vælg, hvilken tidsperiode rapporten skal vise sager fra. Denne sektion er ens for alle rapporttyper.
1. Feltet For: Skal altid være udfyldt.
Det anbefales at vælge enten oprettelsesdato (opret dato) eller sagsafslutningsdato (sagafslutning
dato/Første sagsafslutningsdato). Feltet hændelsesdato kan også bruges, men det kan være tomt
og er ikke altid korrekt angivet på sagerne. Det giver derfor risiko for, at sager ikke er med i
rapporten selv om de er sket indenfor den valgte tidsperiode.

Du har følgende muligheder for at vælge tidsperiode:
2. Alle datoer: Alle datoer inkluderes for alle tilgængelige år tilbage i tid og rapporten er altid
opdateret til og med dags dato uanset hvornår den åbnes.
3. Variabel tidsperiode:
 I dag: Rapporten viser altid sager fra den selvsamme dato, hvor rapporten åbnes.
 Denne uge: Rapporten viser altid alle sager fra den aktuelle uge som rapporten åbnes i.
 Denne måned: Rapporten viser altid alle sager fra den aktuelle måned som rapporten
åbnes i.
 Dette kalenderkvartal: Rapporten viser altid alle sager fra det aktuelle kalenderkvartal som
rapporten åbnes i.
 Dette kalenderår: Rapporten viser altid alle sager fra det aktuelle kalenderår som rapporten
åbnes i.
 I går: Rapporten viser altid sager fra den senest afsluttede dag.
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Sidste uge: Rapporten viser altid sager fra den senest afsluttede uge.
Sidste måned: Rapporten viser altid sager fra den senest afsluttede måned.
Sidste kalenderkvartal: Rapporten viser altid sager fra det senest afsluttede
kalenderkvartal.
Sidste kalenderår: Rapporten viser altid sager fra det senest afsluttede kalenderår.

4. Fast tidsperiode: Da tidsperioden ligger helt fast, så vil rapporten altid kun inkludere sager fra den
samme tidsperiode, f.eks. 1. januar 2018 til 1. januar 2019 (Så længe nogle af sagerne fra den
pågældende tidsperiode fortsat er åbne og sagsbehandles vil der imidlertid kunne ske ændringer i
rapporten, hvis rapporten f.eks. viser alvorlighedsgrad eller DPSD-hovedgrupper).
7.1.5. Betingelser
Her fastlægges hvilke søgebetingelser, der skal gælde for rapporten. Alle rapporter du har adgang til som
sagsbehandler vil blive vist, hvis der ikke angives et søgefilter. Det gælder også de afviste eller slettede
sager. Derfor vælges som minimum ofte at frasortere alle slettede og afviste sager som vist herunder.
Anvendelse af betingelsessektionen svarer til en Ad hoc-søgning i søgemodulet, hvorfor der henvises til
vejledningen Søgemodulet i DPSD afs. 3 og 4.
Hvis du har gemt dine søgebetingelser som Søgefiltre i søgemodulet, kan de hentes frem og benyttes i den
rapport du opretter:
1. Tryk på pilen og vælg fra listen
2. Tryk på Hent, hvorved de gemte søgebetingelser dukker op i sektionen.

7.1.6. At oprette, gennemse og tilrette sin rapport
At oprette sin rapport
Når man har taget stilling til alle sektioner i rapporteditoren kan man se det færdige resultat ved at trykke
på Udfør rapport nederst til højre:

Rapporttypen Kun data (CSV-file) vil ikke vise det færdige resultat i DPSD, da rapporten eksporteres direkte
til et Excel-ark, jf. nærmere afs. 7.4.
At tilrette og gennemse sin rapport
Når rapporten er udført kan du altid lave forskellige rettelser og gennemse rapporten, via menuen over den
åbne rapport. Der er følgende muligheder:
1. Åben i rapporteditor: Klik på de to stjerner for at gå tilbage til Rapporteditoren, hvis du vil lave
ændringer i rapporten.
2. Redigér i rapportens parametre: Klik på skruenøglen for at redigere nogle af rapportens parametre
uden at gå i rapporteditoren:
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a. Rapporttype: Du kan skifte mellem rapporttyper, hvor sektionen Diagram detaljer er ens.
F.eks. kan der skiftes mellem søjlediagram, lagkagediagram, linjediagram og boblediagram
uden at gå i rapporteditoren. Der kan ikke skiftes til rapporttypen krydstabulering.
b. Vis datatabel: Vis en ”datatabel” for rapporten. Dette gælder kun søjlediagram,
lagkagediagram, linjediagram og boblediagram og ikke listerapport og krydstabulering.
c. Datointerval: Man kan ændre den tidsperiode som rapporten inkluderer sager fra uden at
gå i rapporteditoren.
d. Når det ønskede parameter er ændret trykkes på Tilføj
3. Sideskift: Du kan se om rapporten indeholder mere end 1 side og foretage sideskift frem og tilbage
i rapporten.

7.2. At gemme sine rapporter i en mappe
7.2.1. At oprette en mappe til sine rapporter
Hvis der for din organisation er oprettet en mappe at gemme rapporter i, så gå til afs. 7.2.2.
Fordele/ulemper ved mapper
Der er i systemet oprettet nogle mapper til at gemme rapporter i, men det kan være en fordel, at lave en
mappe til egne rapporter i den enkelte kommune eller på det enkelte sygehus. Denne mappe vil i så fald
kun indeholde rapporter, der er relevante for ens egen enhed.
Da mapper altid er offentlige og dermed kan ses af alle brugere vil listen med mapper blive meget lang, hvis
der f.eks. også skulle oprettes mapper for de enkelte afdelinger på et sygehus.
Alle rapporter, der oprettes og gemmes i en mappe er som udgangspunkt private, dvs. at de kun er
tilgængelige for den, der har oprettet rapporten. Det anbefales, at en rapport kun gøres offentlig, hvis
andre skal bruge den, da der ellers hurtigt kan blive en lang og uoverskuelig liste med mange rapporter i en
mappe. (Se også afs. 6.2.1 pkt. 4 om dette emne.)
En privat rapport kan desuden også anvendes af andre personer uden nødvendigvis at gøre rapporten
offentligt tilgængelig, da systemet tilbyder andre gode muligheder for at dele sin rapport, jf. nærmere
herom i afs. 8.2.2.
Fremgangsmåde for at oprette en mappe:
1. Gå til Administrationsforside ved at klikke på tandhjulet i venstremenuen.
2. Tryk på Indrapporter kategorier under Rapporter og alarmer.
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3.
4.
5.
6.

Tryk på Ny
Giv Rapportkategorien (mappen) et navn.
Beskriv evt. hvilke rapporter det kan tænkes, at mappen skal indeholde.
Tryk på OK.

Nu vil mappen være tilgængelig i rapportcenteret så man kan gemme sine rapporter her.
7.2.2. At gemme sine rapporter
At gemme som en ny rapport direkte fra rapporteditoren
Det er muligt at gemme sine rapporter direkte fra rapporteditoren, hvis man er sikker på, at rapporten er
korrekt opsat og dermed viser det ønskede. Tryk på Gem rapport uden først at udføre rapporten og begynd
at gemme ved at følge pkt. 2-6 umiddelbart nedenfor i afs. 7.2.2.2.

At gemme som en ny rapport efter visning af rapporten i DPSD
Udfør rapporten ved at klikke på Udfør rapport.
1. Klik på Gem i menuen øverst til venstre i den åbne rapport.
2. Der er automatisk valgt Gem som ny rapport.
3. Giv rapporten et navn.
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4. Scroll ned for at finde den mappe du ønsker at gemme rapporten i.
5. Markér mappen med et enkelt klik på mappenavnet.
6. Du får herefter mulighed for at trykke Gem.
Når rapporten er gemt vil den automatisk lukke og være placeret i højremenuens Rapportoversigt, hvorfra
den kan åbnes, jf. afs. 4.3 ovenfor. Via rapportoversigten kan rapporten endvidere gøres til favorit, hvorved
den kan åbnes fra forsiden, jf. afs. 7.3.

At overskrive en allerede gemt rapport (At ændre en gemt rapport)
Hvis du overskriver en rapport slettes den gamle rapport og erstattes af den nye rapport. Dette gøres
således:
1. Foretag de ændringer via rapporteditoren eller skruenøglen som man ønsker at foretage.
2. Tryk på Gem i rapporteditoren eller i den åbne og ændrede rapport.
3. Markér Overskriv eksisterende rapport.
4. Find den ønskede mappe og åben den via den lille pil til venstre for mappen.
5. Markér det dokument du ønsker at overskrive med et enkelt klik.
6. Tryk på Gem, hvorved den nye rapport erstatter den gamle.

Gemte rapporter kan benyttes som skabelon for nye rapporter
Når du åbner en gemt rapport kan du altid gå i rapporteditoren via de to stjerner i menuen over den åbne
rapport eller redigere i rapportens parametre via skruenøglen:
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Den nye og ændrede rapport, der herved opstår, kan:
1. Gemmes samtidig med, at den gamle rapport fortsat bevares. I så fald gemmes som en ny rapport,
jf. afs. 0.
2. Overskrives og derved erstatte/slette den gamle rapport, jf. afs. 0. Husk, at en rapport skal gemmes
på ny hver gang du foretager ændringer, hvis du ønsker, at ændringerne skal bevares.

7.3. At gøre sin rapport til en favorit
7.3.1. At åbne rapporten og højreklikke
1. Søg efter den rapport, du ønsker at gøre til favorit og sæt fluen ved rapporten.
2. Åben rapporten ved at sætte flueben og klik Udfør
3. Højreklik et sted i den åbne rapport og vælg Tilføj til favoritter

7.3.2. At gøre sin rapport til favorit via dens egenskaber
1.
2.
3.
4.

Søg efter den rapport, du ønsker at gøre til favorit og sæt fluen ved rapporten.
Klik på Egenskaber
Scroll ned og marker i boksen Markeret som Favorite
Klik på OK
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7.4. Særligt om Rapporttypen Kun data (CSV-file)
Kan bruges på samme måde som en simpel listerapport, da den er velegnet til at få de samme
informationer ud. Opsætningen er den samme for rapporttypen Kun data (CSV-file), som for en simpel
listerapport, jf. afs.
For rapporttypen Kun data (CSV-file) vil du alene få mulighed for, at gemme og åbne rapporten direkte i et
Excel-ark. Fordelen er, at man ikke behøver at gemme en rapportskabelon i DPSD. Dette er særligt
anvendeligt, hvis det er et udtræk, der kun skal laves én gang.
Ulempen er, at data ikke først vises i DPSD, så det er kun muligt at se sit dataudtræk direkte i Excel-arket.
Data vil her fremstå uformateret. Det betyder, at visningen af dataudtrækket må tilpasses i Excel-arket, for
at teksten fremstår læsbar.
Hvis man er usikker på om opsætningen af rapporten er som ønsket, kan det derfor anbefales, at man først
får vist rapporten som en simpel listerapport, jf. afs. 7.1.
Dernæst kan du gå tilbage i rapporteditoren og skifte til Kun data (CSV-file) og vælge:
 At gemme en rapportskabelon i DPSD, så den kan bruges igen, jf. afs. 7.4.1.
 Kun at gemme selve dataudtrækket på din PC i et Excel-ark, hvilket vil betyde, at der ikke er gemt
en rapportskabelon til senere brug i DPSD, jf. afs. 7.4.2.
7.4.1. At gemme rapporttypen Kun data (CSV-file)
Du kan vælge at gemme en rapportskabelon i DPSD, hvilket sker direkte fra rapporteditoren, da CSV-filen
ikke først vises i DPSD:
1. Tryk på Gem Rapport i rapporteditoren:
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2. Nu fremkommer samme dialogboks som når du gemmer rapportskabeloner for de øvrige
rapporttyper, jf. afs. 0pkt. 2-6.
Forskellen er, at en gemt rapportskabelon i CSV-formatet vil åbne direkte i rapporteditoren, når
man vælger at åbne den fra forsiden af rapportmodulet. Dernæst skal der trykkes på udfør rapport
for at gennemføre et dataudtræk, jf. næste afsnit 7.4.2.

7.4.2. At gemme et rapportudtræk af rapporttypen "Kun data (CSV-file)" på sin PC
En CSV-fil kan gemmes direkte på PC'en i et Excel ark:
1. Tryk på udfør rapport i rapporteditoren
2. Nedenstående dialogboks åbner, hvor du enten har mulighed for at åbne eller gemme filen i et
Excel-ark på computeren.

8. At udskrive, eksportere og dele sin rapport med andre
En forudsætning for at kunne tage en rapport ud af DPSD, så den kan deles med andre er, at den er gemt,
fordi de nødvendige knapper først dukker op i en åben rapport, når den er gemt. En rapport kan dog
udskrives uden, at rapporten er gemt. Desuden kan rapporttypen Kun data (CSV-file) overføres til et Excelark direkte fra rapporteditoren uden at gemme rapporten først, jf. afs. 7.4.2.

8.1. At udskrive en rapport
1. Tryk på Udskriv rapporten for at udskrive alle sider. Der kan evt. også udskrives til PDF i stedet for
at printe.
2. Tryk på Udskriv den aktuelle side, hvis du kun ønsker at udskrive den aktuelle side, selv om
rapporten har flere sider.
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8.2. At sende en e-mail med en rapport
Når en rapport er gemt kan den deles med andre ved at sende en mail, hvor rapporten er vedhæftet som
en pdf-fil eller hvor mailen indeholder et link til rapporten.
8.2.1. At sende en mail med en rapport som pdf-fil (At dele et konkret dataudtræk)
Når en rapport vedhæftes som pdf-fil kan du dele et dataudtræk med alle dem du måtte ønske.
1. Tryk på Send rapport via email
2. Vælg Email PDF dokument.
3. Skriv mailadressen i det øverste felt.
a. Du kan dog også vælge at fremsøge den person du ønsker at sende til ved at trykke på Til,
såfremt den du sender til er en person, der kan tilgå DPSD-systemet.
b. Du kan i så fald søge via lokationsopslaget eller direkte på modtagerens navn.
4. Giv dernæst E-mailen et emne.
5. Hvis du ønsker at tilføje en personlig besked i selve mailen er det nødvendigt først at sende mailen
til dig selv og så videresende til modtageren.
6. Tryk på OK for at sende mailen.
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8.2.2. At sende en mail med et link til en rapport (At dele sin rapportskabelon)
Når du sender en rapport som et link, er det kun rapportskabelonen du deler, hvilket har fordele og
ulemper. Fordelene er, at du kan dele en opsat rapport med andre risikomanagers og sagsbehandlere i
DPSD, så I alle kan få vist forskellige dataudtræk ud fra de samme præmisser og den samme afgrænsning af
indhold, fordi grundskabelonen er ens. Det kan f.eks. være nyttigt, hvis forskellige hospitaler eller regioner
vil se, hvor mange sager de hver især har på et område indenfor et enkelt år på en sammenlignelig måde.
Her er det nemlig nødvendigt, at data trækkes ens alle steder.
Ulemperne ved at sende en mail med et link til rapporten er:
 At du kun kan dele med andre, der er sagsbehandlere i DPSD, da man skal logge ind for at kunne
bruge rapporten.
 At der deles en rapportskabelon og ikke et færdigt dataudtræk. Det er selve opsætningen af en
rapport der deles. Modtageren af linket kan derfor kun se de sager som de selv har rettigheder til
at se i DPSD. Det er således kun smart at sende et link til en anden sagsbehandler, hvis man ønsker
at dele en rapportopsætning til modtagerens egne dataudtræk. Hvis du ønsker at dele et konkret
dataudtræk med et aktuelt indhold, så kan du i stedet vælge én af følgende fremgangsmåder:
1. Sende en mail med en rapport som PDF, jf. ovenfor under 8.2.1.
2. Eksportere rapporten til din PC som f.eks. PDF eller Excel-ark, jf. nedenfor afs. 8.4.
3. Udskrive den viste rapport til PDF, jf. afs. 8.1.
At sende en mail med et link til rapportskabelonen
Dette gøres på samme måde som når man sender en mail med en pdf-fil med den forskel, at man i stedet
trykker på: Email link til rapport, og at mailen selvfølgelig indeholder et link som modtageren kan trykke
på:

At gemme rapportskabelonen som sin egen
Når man modtager en mail med en rapportskabelon som et link og man ønsker at gemme den som sin egen
skal man:
1. Åbne mailen og trykke på linket i mailen og logge ind på DPSD.
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2. Dernæst viser DPSD den åbne rapport, men rapporten fremstår som om den allerede er gemt, da
der ikke er en Gem-knap i menuen over rapporten. Rapporten er imidlertid ikke gemt hos dig.
3. Gå derfor i rapporteditoren via de to stjerner som om du vil ændre noget ved rapporten.

4. Tryk dernæst på Udført rapport så rapporten åbnes igen. Nu tror systemet, at du har ændret noget
ved rapporten, hvorfor du får mulighed for at gemme den som din egen.
5. Tryk på Gem og giv rapporten et navn, jf. evt. afs. 0.

8.3. At gøre en rapport offentlig
Rapportskabeloner oprettes altid som private, men kan gøres offentlige, så alle andre også kan se den i
mappen, hvor den er gemt, jf. ovenfor afs. 6.2.1 pkt. 4. Det er ikke noget problem at dele en
rapportskabelon med andre, da det kun er opsætningen af en rapport du deler, når andre bruger den. De
data som bliver vist, vil altid kun være dem som den konkrete bruger har rettigheder til at se i DPSD.
I forbindelse med at gøre en rapport offentlig bør man dog stadig være opmærksom på følgende:
 Når en rapport gøres offentlig kan den anvendes af alle sagsbehandlere og risikomanagere i hele
landet, hvilket kan give en lille risiko for, at nogen uforvarende kommer til at overskrive den.
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Den enkelte mappe kan hurtigt blive uoverskuelig for brugerne af mappen, hvis man får en vane
med at gøre alle rapporter, der oprettes offentligt tilgængelige. Det anbefales derfor kun at gøre
rapporter offentlige, når man ved, at de kan være til nytte for andre brugere af mappen.
Hvis du har behov for at dele en rapport kan det derfor også gøres på en af de andre måder, som er
beskrevet i dette afs. 8.

8.4. At eksportere en rapport og gemme den som et dokument på sin pc.
Når en rapport er gemt i rapportcenteret er det muligt at gemme en kopi af rapporten på sin pc. Rapporten
kan gemmes på pc’en i pdf-format, som et excel-dokument (Xls), som et word-dokument (rtf) samt to
former, hvor rapporten kan ses som et billede (Mht eller billede).
Det kan være en god idé at gemme en rapport på sin pc, hvis man ønsker at tilføje noget forklarende tekst
eller foretage nogle ændringer i rapportens udseende.
8.4.1. De forskellige filformater (pdf, xls m.v.)


Pdf, Mht og Billede: Kan kun vise rapporten med det samme udseende som den har i DPSDsystemet.



Rtf-format: Tillader, at man ændre på overskrifterne i en rapport, men ikke i selve diagrammerne.



Csv-format: Kodet dataformat. Trykker man på denne knap kommer dokumentet ud som et Excelark. I Excel-arket kan man formatere data, så det bliver praktisk anvendeligt. Hvis man kan finde ud
af, at tilpasse visningen af data i et Excel-ark, så er dette format langt bedre end xls-formatet, når
man bruger de simple listerapporter, der indeholder tekstfelter. Det skyldes, at xls-format overfører
nogle hyperlinks, når filen gemmes på pc'en, hvorved der gives advarsler hver gang der trykkes i et
tekstfelt. Det bliver hurtigt meget irriterende.



Xls-format: I en listerapport kan bredden af felterne ændres i DPSD, men der kan være meget mere
på 1 side, hvis man ændrer på skriftstørrelser og felternes højde i et Excel-ark. Det er også
anvendeligt i en krydstabuleringsrapport, da man f.eks. ikke kan se hele hændelsesstedets navn,
hvis man har indsat det som et parameter. Man kan derfor ændre på både felternes indhold og
felternes størrelse i et Excel-ark. Se forskellen herunder:
DPSD:
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Excel-ark:

8.4.2. Fremgangsmåde for at eksportere og gemme en rapport på pc’en:
1. Vælg det format du ønsker at gemme rapporten i fra listen via pilen.
2. Tryk på Eksportér en rapport og gem rapporten på harddisken.

3. Nedenstående dialogboks åbner, hvor du enten har mulighed for at åbne eller gemme filen på
pc’en

8.5. Automatisk udsendelse af rapporter f.eks. hver uge eller måned (At oprette planer og
tilføje rapporter hertil).
8.5.1. Hvad er planer?
Det er muligt at få DPSD til automatisk at sende en rapport (eller flere) ud med jævne mellemrum, f.eks.
hver uge eller hver måned. I så fald skal man oprette en Plan. Den vil så sende en mail med f.eks. et
ugentligt eller månedligt dataudtræk fra rapporten til de modtagere, der er tilknyttet planen. Det kan f.eks.
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være en leder eller bestemte sagsbehandlere. Dermed vil udviklingen på bestemte områder kunne følges
løbende.
Planen kan f.eks. sættes til at sende et dataudtræk til modtagerne hver mandag morgen kl. 8.00 eller hver
den første i måneden indtil en bestemt dato eller på ubestemt tid.
Som bruger vil du altid som udgangspunkt kun få vist de planer du selv har oprettet, d.v.s. dem du selv er
planejer på. Men andres planer kan fremsøges eller findes frem på anden vis, hvis det ønskes eller er
nødvendigt. Man må dog aldrig bruge andres planer, ændre i dem eller slette dem medmindre det er aftalt
med planejeren eller der i øvrigt er en god grund til det, f.eks. fejlretning eller sletning, fordi en
sagsbehandler ikke længere er bruger af DPSD.
8.5.2. At oprette en plan
1. Gå på Administrationsforsiden.
2. Tryk på Plan i menuen Generelt.

3. Tryk på Tilføj i planadministrationen for at oprette en ny plan. (En plan kan også ændres fra siden
ved at finde og markere den plan man ønsker at ændre og så trykke på Ændre):

4. I menuen Opgavestyring skal man gå igennem alle fem faner fra venstre mod højre for at
bestemme indholdet af den nye plan.

5. Fanen Generelt:
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a. Giv planen et navn.
b. Tilføj evt. en beskrivelse om hvilken funktion planen skal have.

6. Fanen Gentagelse:
a. Vælg tidsinterval. (Herunder er valgt ugentligt)
b. Vælg om rapporten skal udsendes hver gang eller f.eks. kun hver 2. gang og vælg på hvilken
ugedag (eller f.eks. månedsdag) udsendelsen skal finde sted.
c. Vælg klokkeslæt for udsendelsen på den valgte dag fra listen via pilen.
d. Vælg starttidspunkt for udsendelse af rapporter fra kalenderen via pilen.
e. Vælg sluttidspunkt for udsendelse af rapporter. Planen kan være aktiv på ubestemt tid,
sættes til at blive inaktiv, f.eks. efter 5 eller 10 udsendelser eller ophører med at udsende
rapporter efter en bestemt dato.

7. Fanen Besked: Her fastlægges emnet og indholdet af den e-mail som planen sender ud til
modtagerne med den vedhæftede rapport.
a. Feltet Fra fødes med opretterens mailadresse som afsender, men dette kan ændres.
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b. Giv e-mailen et emne.
c. Skriv den besked som modtagerne skal kunne læse i mailen.

8. Fanen Modtager: Her indsættes mailadressen på alle dem der skal modtage en mail med rapporten
med det fastsatte tidsinterval.
a. Tryk på Tilføj.
b. Man kan:
 vælge en bruger af systemet som modtager via Vælg-knappen.
 indsætte oplysninger om navn og mailadresse på en person, der ikke er bruger af
systemet.
 vælge en fil-mappe på sin pc som modtager, hvor rapporten kan gemmes.
c. Ved tryk på OK tilføjes den eller de valgte modtagere til listen under fanen.

9. Fanen Indhold: Her bestemmes hvilke rapporter, der skal vedhæftes mailen når den udsendes.
a. Tryk på Tilføj.
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b. Vælg den ønskede rapport ved at scrolle ned i listen, åbne den rigtige mappe og markere
rapporten.
c. Vælg om rapporten skal vedhæftes mailen som fil eller link.
d. Tryk på OK.
e. Se at rapporten tilføjes listen under fanen og tryk evt. på Tilføj igen for at tilføje flere
rapporter til planen.

10. Opret planen ved tryk på OK i nederste højre hjørne, når alle faner er færdiggjort.

8.5.3. At ændre en plan
For at ændre i en plan skal du:
1. Marker den ønskede plan
2. Klik på Ændre
3. Udfør dine ændringer og gem planen ved at klikke på Gem
Hvis du laver ændringer i de rapporter som er tilknyttet til planer, vil ændringerne også slå igennem planen.
At tilføje og fjerne rapporter til en allerede oprettet plan
Kan gøres ved at ændre i en plan via Planadministrationen. Men det kan også ske ved at redigere i en
rapports egenskaber. Se nærmere om fremgangsmåden i afs. 6.2.3.
8.5.4. At skifte planejer
Hvis der f.eks. skiftes sagsbehandler eller risikomanager på et område, så er det muligt at skifte planejer.
Dvs. at andre kan overtage en plan, der allerede er oprettet for et område i stedet for at skulle lave en ny.
Der er tre måder at skifte planejer på, men de 2 første trin er de samme:
1.
2.

Gå på Administrationsforsiden.
Tryk på Plan i menuen Generelt.

Rapportcenteret i DPSD, Version 2, januar 2019. Strategisk Kvalitet, Region Midtjylland.

46

3.

Dernæst er der 3 forskellige fremgangsmåder:
a. Hvis du selv er planejer, men vil overdrage ejerskabet af en plan til en anden bruger, så gå
til afs. 0.
b. Hvis du vil fremsøge en plan som en anden DPSD-bruger ejer og give dig selv rollen som
planejer, så gå til afs. 0.
c. Hvis du vil fremsøge en plan, hvor planejeren er slettet fra DPSD, så skal du anvende en
anden fremgangsmåde for at finde planen. Gå til afs. 0.

Fremgangsmåde for at skifte planejer af planer som du selv ejer
1. Hvis du ønsker at overdrage en af dine egne planer til en anden sagsbehandler som planejer, så skal
du starte med at markere planen på listen og trykke på ændre:

2. På den første fane Generelt, er planejeren angivet. Du kan overdrage din plan til andre ved at
trykke på forstørrelsesglasset ved siden af navnet:
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3. Nu dukker et vindue op, hvor brugere kan fremsøges på samme måde som hvis man vil overdrage
en sag til en anden sagsbehandler:
a. Kryds feltet Søg via lokation af og tryk på knappen Søg for at søge i lokationsopslaget,
eller
b. Fremsøg den ønskede sagsbehandler ved at skrive sagsbehandlerens navn og tryk Søg
4. Marker den ønskede bruger
5. Tryk på Accepter.

6. Nu er planejeren skiftet og der kan trykkes OK:
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At skifte sagsejer på en plan som en anden DPSD-bruger ejer
For at fremsøge og overdrage en plan som en anden sagsbehandler har lavet og ejer til dig selv eller en
anden bruger gøres følgende:
1. Tryk på Filter i menuen:

2. Tryk på forstørrelsesglasset ved siden af planejernavnet og vælg bruger via lokationsopslaget eller
ved at skrive sagsbehandlerens navn i søgefeltet som beskrevet på foregående side under afs.
9.5.3.1 pkt. 3-5.
3. Tryk OK.

4. Nu kan navnet på planejeren ændres til dig selv og andre ved at vinge af i den rapport, du ønsker at
skifte planejer på og trykke på ændre i menuen. Gennemfør ændringen som under afs. 0. pkt. 1-6
ovenfor.
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At skifte sagsejer på en plan som en tidligere DPSD-bruger ejer
Hvis en sagsbehandler eller risikomanager slettes fra DPSD før en ny kan overtage området, så kan den nye
sagsbehandler eller risikomanager stadig overtage planen som ejer, hvis planen ikke er slettet. Planerne
kan dog ikke direkte fremsøges i DPSD via den tidligere sagsbehandlers navn, fordi sagsbehandleren ikke
længere findes i DPSD. Men planerne findes stadig på listen over alle planer i DPSD.
Gør følgende:
1. Tryk på filter:

2. Vælg Rapporter under Indhold Type.
3. Slet planejer ved tryk på krydset ved siden af planejer
4. Tryk OK.

5. Nu fremkommer hele den lange liste over planer og planejere i DPSD. Tryk på overskriften planejer
for at sortere alfabetisk.
6. Klik listen op på visning af 100 planer pr. side.
7. Tryk dig frem i listen via pilene og sidetal indtil du finder den ønskede slettede brugers navn.
8. Nu kan du markere i den plan du ønsker at ændre planejer på, trykke på ændre og skifte planejer
som beskrevet under afs. 0. pkt. 1-6 ovenfor.
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9. Rapporteksempler
Her vises nogle eksempler på designede rapportskabeloner i en ren billedudgave.

9.1. Søjlediagram – Antal sager efter alvorlighed
Den færdige rapport:

Rapporteditorens opsætning:
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9.2. Listerapport – Alle sager i sidste uge grupperet under alvorlighed
Den færdige rapport:

Rapporteditorens opsætning:
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9.3. Krydstabulering – Tværsektorielle sager og sager med opdagelsessted i anden sektor fordelt
på kommuner
Den færdige rapport:

Rapporteditorens opsætning:
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