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Brugerdefinerede udtræk
Du finder en række rapporter på eSundhed.dk, hvor vi i Sundhedsdatastyrelsen i forvejen har
tilpasset data og har sat det op, således de viste tal stemmer overens med de beregningsmetoder der er defineret for et eventuelt nøgletal, som man ønsker at følge på tværs af sektorer. Det
er midlertidigt engang imellem ikke dækkende, da man kan have spørgsmål, hvor disse predefinerede beregninger ikke er specifikke nok for den problemstilling man ønsker belyst. Derfor tilbyder Sundhedsdatastyrelsen en mere avanceret udtræksmulighed målrettet de brugere, der
gerne vil dybere ned i registerdata.
Denne vejledning er målrettet dig, som gerne vil i gang med at lave et udtræk.

Det med småt
Bemærk at data i disse avancerede løsninger ikke nødvendigvis er bearbejdet på samme niveau,
som data er i de øvrige rapporter, og at det derfor ikke er sikkert at du vil kunne genskabe et
givent tal. Resultaterne kan derfor afvige fra andre opgørelser og indikatorer opgjort på baggrund af det specifikke register.
Se i øvrigt vilkår for anvendelse af data i fx publikationer på eSundhed.dk under Om eSundhed.
Rigtig god fornøjelse med dit udtræk. Hos eSundhed håber vi at tallene vil kunne pirre din nysgerrighed og give værdi i dit arbejde.
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Overblikket
En side med et brugerdefineret udtræk vil typisk ligne nedenstående.

Først vil der være mulighed for at gemme udtrækket (kræver at du er logget ind) og en knap der
nulstiller din visning ved at fjerne alle filtervalg.

Visningsvalg
Dernæst kommer der en række visningsvalg. Du vil her kunne vælge hvilke indikatorer eller beregninger du vil se. Dette kaldes også measures, da det er tal som angiver en måling eller en
tælling. Du har kun denne mulighed, hvis opgørelsen har flere beregningsmuligheder.
Du har også mulighed for at vælge specificeringer af data. Dette kaldes dimensioner. Det kan
være enheder som køn, alder, bopælskommune osv. I visningsfiltre vil en angivelse af en sådan,
betyde at elementet fremgår i tabellen, og at du vil kunne se en opgørelse af værdierne fordelt
på de enkelte enheder.

Filtervalg
Næste samling af bokse er såkaldte filtervalg. Her kan du vælge at afgrænse dine beregning uden
nødvendigvis at se denne afgrænsning i din graf. Her kan man fx vælge kun at se kvinder i en
specifik aldersgruppe med en specifik bopælsregion. Tallene vil tilpasse sig i tabellen, men vil
kun ses som en linje, hvis det er valgt oppe i visningsfiltre.
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Et eksempel på et valg:
Camilla arbejder som politisk rådgiver i Region Midtjylland, og vil gerne se hvor mange kvinder
der får foretaget kejsersnit på regionens hospitaler, som bor i andre regioner end Region Midtjylland. For at kunne undersøge dette bruges Landspatientsregisteret - operationer.
Først skrives ordet kejsersnit i Filteret ’Procedure navn’. Dette betyder alle procedurer der indeholder ordet kejsersnit findes. Så trykker man blot på ’Enter’, og så er alle de fundne resultater
valgt. Afslut ved at bekræfte valget på den grønne knap.

Dernæst vælges Sygehusregionen Midtjylland på samme måde.
Afslutningsvist vælges bopælskommune i visningsfilteret Geografi:

Det giver følgende resultat:

For at forenkle resultatet er der i ovenstående yderligere afgrænset på årstallene 2015 til 2018.
Derudover er søgningen specificeret til kun at vise de vigtigste operationer i visningsfilteret.
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