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Sådan navigerer du i tabellerne på eSundhed
Denne guide er lavet for at give et overblik over hvilke muligheder der er i forbindelse med de
filtervalg, som blandt andet bruges i tabeller. Guiden skal hjælpe til at tabellerne benyttes korrekt, således at du får det specifikke dataudtræk som du ønsker.
Gennemgangen tager udgangspunkt i browseren Google Chrome med operativsystemet Windows 10.

Brug af filtre på eSundhed
Filtrene opererer med farverne grøn, hvid og nuancer af grå. De forskellige farver fortæller
hvad der er muligt i forhold til det valg du har taget.
Den hvide farve fortæller hvilke valgmuligheder du har.
Den grønne farve markerer de valg du har taget.
Den lysegrå farve fortæller efterfølgende hvilke muligheder du har på baggrund af de
markerede grønne valg.
Den mørkegrå farve viser hvilke muligheder du IKKE kan foretage på baggrund af de
markerede grønne valg.
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Et eksempel på dette kunne være:
Her ses en tabel over Operationer.

Det markerede blå område viser hvilke mulige filtrevalg du har. Hvis du klikker på f.eks.
Region/Sygehus vil en oversigt over de forskellige regioner og sygehuse vise sig.
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I listen er det muligt at markere én eller flere valgmuligheder. Øverst er der mulighed for at
fremsøge én specifik valgmulighed. Når der foretages et valg, vil det markerede valg blive
grøn, her Aarhus Universitetshospital. Andre mulige valg vil derefter blive lysegrå.

I søgefunktionen er det muligt at fremsøge de forskellige indikatorer. Søgefunktionen gør
det muligt at søge på to forskellige måder. Enten en normal søgning, hvor der i søgningen
matchers på det første bogstav eller begyndelsen på hvert ord. I dette eksempel er der
søgt på ”B”, og alle søgninger der starte med ”B” kommer frem.
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Søgefunktionen har også en wildcard søgning, hvor det er muligt at søge på ord der enten
starter med, slutter med eller indeholder ét bestemt bogstav. Dette kan gøres ved hjælp af
en *. Hvis stjernen sættes efter bogstavet eks. B* søges der på ord der starter med B. Sættes stjernen foran bogstavet eks. *b, søges der på ord der slutter med bogstavet B. Sættes
der en stjerne både foran og efter bogstavet eks. *b*, søges der på ord der indeholder bogstavet b.

I søgefunktionen er det muligt at søge på flere dele af et ord f.eks. kommunen Albertslund,
hvor det er muligt både at søge på ”Alb” og ”lund”. Dette gøres ved at skrive: (*Alb*
*lund*)
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I søgefunktionen er det muligt at søge på flere ord på samme tid. Ønsker du at finde Albertslund kommune og Frederiksberg kommune, kan dette gøres ved at søge: alb fre.

Søgefunktionen er laves således at hvis du er i tvivl om en søgnings korrekte navn, kan du
lave en fuzzy søgning, hvor søgefunktionen leder efter sammenligneligheder. Dette gøres
ved at tilføje ’~’. Eksempelvis er der her søgt på: ~arbdonimal, den korrekte søgning havde
været abdonimal, men ’~’ gør at søgningen stadig fungerer.
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I søgefunktionen har du også mulighed for at lave en numerisk søgning. Ønsker du kun at
se på årstal før 2005 skrives: <2005. Ønsker du at se på årstal mellem 2003 og 2008 skriver
du: >2003 <2008.

I det markerede område ovenover søgefunktionen, ses der 4 muligheder:
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De tre prikker giver dig mulighed for at udvide dit valg:

Ikonet

betyder at man sletter alle allerede markerede valg.

Ikonet

betyder at man lukker filteret og at dit markerede valg IKKE gemmes.

Ikonet

betyder at man accepteret de markerede valg.

Alle filtrene vil nu tilpasse sig dit grønne valg, og du kan nu se hvilke begrænsninger det giver i de forskellige filtre på oversigten.
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Her ses den grønne markering du lige har foretaget. I samme kategori ses nu en lysegrå
farve, som indikerer at der også kan foretages andre muligheder i forbindelse med det
grønne valg.

I de markerede kategorier ses en mørkegrå farve, som indikerer at der er muligheder der
IKKE længere kan vælges i kombination med det grønne valg.

Når der trykkes på f.eks. Alder, vil det se sådan ud:

Her ses det at nogle aldersgrupper er markeret med mørkegrå, hvilket betyder at disse
IKKE kan vælges i kombination med Aarhus Universitetshospital.
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Når du er færdig med at foretage de ønskede valg i filtrene, er det muligt at om-arrangere
de markerede filtre så du kan udtrække specifik data.

Hvis du ønsker at se specifikt på f.eks. Indikator og Køn, kan disse blot trækkes til det markerede område med musen.
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Muligheder baseret på din adgang
Åbent eSundhed
Sådan eksporterer du tabellerne til Excel
Når du har foretaget dine filtervalg, og efterfølgende ønsker at eksportere disse filtervalg
til Excel, gøres dette på følgende måde for tabeller på åben eSundhed.
I venstre hjørne under tabellen, ses en knap med navnet ”Eksport til Excel”. Når der trykkes
på denne vil de valgte filtre bliver eksporteret til Excel.
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Lukket eSundhed
Vær opmærksom på at du på lukket eSundhed kun kan højreklikke på udvalgte opgørelser. Hvis
du højreklikker og menuen kommer frem, er funktionaliteten sat til.

Sådan eksporterer du tabellerne til Excel
På Lukket eSundhed er det gjort muligt at eksportere data på nogle områder.
Hvis du ønsker at eksportere dine filtervalg til Excel i tabellerne på lukket eSundhed, gøres
dette på følgende måde:
Højreklik et tilfældigt sted i tabellen. Når dette er gjort ses en menu bestående af tre muligheder. Her vælges den nederste mulighed ”Export data”.

Når du har trykket ”Export data” kommer der en pop-up frem, hvor du nu har mulighed for
at downloade dit eksporteret dataark til Excel. Dette gøres ved at klikke på linket ”Click
here to download your data file.”
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Sådan skifter du til og fra en flad datastruktur
I udvalgte tabeller er det muligt se alle data ved kun ét klik. Dette kan gøres ved at højreklikke på den tabel hvor du ønsker at kunne se alt data. Når du højreklikker på tabellen
kommer der en menu fren med fire muligheder, hvor af den øverste mulighed hedder
”View data”. Når der klikkes på denne vil alt data være synligt.
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På samme måde er det muligt at folde data sammen igennem, så ikke alle data er synlige
på én gang. Dette gøres på samme måde, ved at højreklikke og vælge den øverste mulighed, som nu hedder ”view chart” i stedet.
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