Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben)
Den avancerede udtræksmulighed bruger samme funktioner, som det nogle brugere vil kende fra pivottabeller i Excel
regneark.
Denne vejledning er en introduktionen til, hvordan man laver udtrækkene.
Begreber og data er beskrevet i et særskilt dokument.

Kom i gang med udtrækket
Når du åbner udtræksværktøjet er det tomt, uden tal, som vist nedenfor.
Til venstre vises til at starte med et felt uden
nogen tal. Det er her resultatet af dit udtræk
vises. Årstal vises fra starten, så de værdier
der vælges fordeles på år.

Til højre vælger du, hvilke data, der skal indgå i dit
udtræk, og hvilke afgrænsninger du ønsker.
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Definer udtrækket - værdier
Vælg en eller flere værdier, der skal vises data for.
Værdierne er variable, som man kan tælle, og er de variable, som hedder noget med ’Antal. ’
Værdier er markeret med ∑.
Eksempel
a.

Tilgængelige værdier

b.

’Antal Besøg’ (ambulante kontakter) er valgt

c.

Antallet af besøg fordeles på år
(Fjernes ’År’ vises summen af data for alle de år, der er data for)
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Definer udtrækket - Vælg den opdeling, værdierne skal inddeles i (også kaldet dimensioner).
Det er dimensionerne, der skal anvendes, hvis man fx vil lave et udtræk af akutte/ikke akutte operationer.
Dimensionerne er markeret med

og er kategorier, som værdierne kan inddeles i og filtreres efter.

Andre eksempler på dimensioner er ’År’, ’Alder’ og ’Bopælsregion. ’
Eksempel
a.

Udvalgte dimensioner. Scrollbaren til højre anvendes til få vist yderligere værdier og dimensioner.

b.

Værdien antal ’Antal besøg’ og dimensionen ’Bopælsregion’ er valgt.

Værdier og dimensioner kan vælges på flere måder.

-

Ved at sætte hak udfor værdien/dimensionen til højre på siden. Her ved ’Bopælsregion. ’

-

Ved at trække værdien/dimensionen ned til hhv. ’Filtre’, ’Kolonner’, ’Rækker’ eller ’Værdier. ’

-

Ved at klikke på pilen til højre for værdien/dimensionen (Her er der også mulighed for at indstille fx filtrering)
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Filtre: Når dimensionen kun skal bruges til filtrering og ikke indgå i tabellen. Fx Hvis man ønsker at udvælge
en region eller en eller flere diagnoser.
Kolonner: Når dimensionen skal vises vandret i tabellen. Som i eksemplet nedenfor, hvor ’År’ vises i kolonner.
Rækker: Når dimensionen skal vises lodret i tabellen. Som i eksemplet nedenfor, hvor ’Region’ vises i rækker.
Værdier: Her vises de valgte værdier. Når der er valgt mere end en værdi kan værdier placeres i hhv. rækker
og kolonner. I eksemplet vises ’Antal Besøg. ’

c.

Resultatet er et udtræk af ’Antal besøg’ fordelt på ’Bopælsregion’ og ’År. ’
Bemærk, filtreringstegnet, der viser at udtrækket er afgrænset til kun at vise 2014 og 2015.
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Design / opsætning af tabellen med resultater
Værdier (tal) tilføjes automatisk feltet ’Værdier’, når de vælges ved at klikke i boksen udfor dem.
Dimensioner (opdelingen) tilføjes automatisk under ’Rækker, ’ og kan flyttes til ’Kolonner’, hvis man ønsker at ændre
tabellens udseende.

Dimensioner kan placeres under ’Filtre’, ’Rækker’ eller ’Kolonner’, alt efter hvilket udtræk, man ønsker. Det er muligt
at trække dimensioner fra et felt til et andet, ligesom man kan have flere dimensioner i samme felt. På denne måde
kan man ændre opsætningen af tabellen.

5

Filtrering og sortering
Filter
Det er muligt at afgrænse udtrækket fx til kun at indeholde ’Mænd’. Klik på pienl ved dimensionen ’Køn’, enten i
oversigten over dimensioner eller inde i tabellen og kryds felter af i boksen, som udtrækket skal afgrænses på. Afslut
med ’OK’. Er listen lang, kan det være en fordel at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ’Marker alt’ og derefter
vælge de specifikke dimensioner, som du ønsker at afgrænse på.

Dimensioner i rækker og kolonner kan på samme måde filtreres, så du kun får vist de rækker, der opfylder dine
kriterier. Her er også muligt at filtrere efter navn eller værdi, og fx vælge værdier indenfor et bestemt interval. Filtre
er additive, hvilket betyder hvert yderligere filter er baseret på det aktuelle filter og reducerer det underlæggende
udtræk endnu mere. Du kan også filtrere efter mere end en række eller kolonne.
Sortering
I samme menu er det også muligt at sortere. Sortering kan gøre det lettere for dig hurtigt at skabe et overblik over
data. Du kan sortere data efter navnet (A til Z eller Z til A) eller efter værdierne (vælg ’Sortér efter værdi’ og vælg
hvilken værdi og om det skal være ’Mindste til største’ eller ’Største til mindste’).
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Gem udtræk ved at eksportere til Excel
Udtræk sådan her:
a.

Dan det ønskede udtræk og klik på ’filer.’

b.

Vælg ’Hent et snapshot’ og derefter downloades filen til din computer
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Ikke relateret og ukendt
I nogle udtræk findes begreberne ’Ukendt’ og ’Ikke relateret. ’
Ukendt: Betyder, at data ikke kan fordeles på den valgte dimension. Der er ikke oplysninger om fx diagnosen.
Ikke relateret: I nogle tilfælde kan værdierne ikke fordeles på dimensionen, typisk fordi det ikke giver mening af lave
denne fordeling. Vær opmærksom på, at det vil være nødvendigt at sortere Ikke relaterede kontakter fra.
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