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Adgang til rapportdannelse 

Når man er logget på DugaBase, så er det muligt at udtrække rapporter over ”egne” data, dvs. data 

indtastet via den afdeling, som man er ansat på.   

Dette giver mulighed for at:  

 Få overblik over databasens datakomplethed og direkte adgang til forløb med mangelfuld 

indtastning  

 Lave et bruger-defineret dataudtræk til kvalitetsmonitorering  

 

 

Rapporterne er ordnet således, at de afspejler indberetningsskemaerne, bortset fra skema 2 og 

skema 3B. Skema 2 er opdelt i ”Operation basis” og ”Operationskomplikationer”. Skema 3B er 

opdelt i ”Efterundersøgelse basis” og ”Efterundersøgelse komplikationer”.  

Data kan afgrænses på tidsperiode. 

Rapporterne dannes ud fra de data, som findes i DugaBase på udtrækningsdatoen. 

Alle forløb er tildelt dels et patient-ID og dels et forløbs-ID, som er unikt. Det vil sige, at man kan 

koble data fra samme forløb på tværs af skemaer og identificere om den samme patient eventuelt 

har flere forløb. 

Den enkelte rapport indeholder et felt, som viser, om skemaet er mangelfuldt udfyldt.  Hvis dette er 

tilfældet, så kan man tilgå indtastningsmodulet direkte via rapporten. 

Der er desuden mulighed for at eksportere de udtrukne rapporter til Excel, og derfra evt. videre til 

et andet databehandlingsprogram. 

Tilgang til databasen skal ske ved brug af Internet Explorer, idet alternative browsere kan give 

problemer! Adgang til databasen er personlig, og der føres log over al adgang og brug af 

databasen! 
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Opbevaring af data udenfor DugaBase 

Data må udelukkende bruges til kvalitetssikringsformål i egen afdeling.  

Såfremt data ønskes anvendt til forskning og i publikationsøjemed skal der ansøges om Datatilsynets 

tilladelse og DugaBase styregruppens tilladelse. 

Når rapporter eksporteres til Excel, så anonymiseres data delvist, dvs. CPRnr og navn slettes. 

Forløbene vil til en hver tid efterfølgende kunne identificeres ved forløbs-id, som ikke er direkte 

personhenførbart. Obs fødselsdato regnes også for personhenførbart. Vi opfordrer derfor til at 

fødselsdato omregnes til alder eller slettes, såfremt den ikke er relevant for databehandlingen. 

Enhver håndtering af data er til en hver tid underlagt dansk lovgivning! 

 

 

Rapporter til sporing af mangelfuld indtastning 

I alle rapporterne findes et felt som angiver om vigtige oplysninger er indtastet. 

Det er dermed enkelt at identificere forløb, som mangler dataindtastning. Ligeledes giver rapporterne 

direkte adgang til indtastningsmodulet via link koblet til CPRnr. Tilgang til rapporterne opnås som 

følger: 

 

1)  

Når man er logget på DugaBase, så bliv på startsiden. Tryk på linket ”Rapporter”. 
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2)  

Så åbnes en oversigt med alle rapporter i venstre side af skærmen. 

 

 

 

3)  

Klik på den rapport over det skema, som du ønsker at se data fra. Herefter kan den ønskede 

tidsperiode afgrænses. Bemærk at tidsperioden afgrænses på forløbsdato, dvs den dato, hvor forløbet 

er oprettet – og ikke på operationsdatoen. 
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4)  

Tryk OK, hvorefter der dannes en rapport med alle forløb i den valgte tidsperiode. OBS store datasæt 

kan tage lang tid at hente. I det 7. felt ”Patientskema_status” angives om skemaet mangler vigtige data 

(Mangler færdiggørelse).  

Man skal være opmærksom på, at det kun er forløb, hvor patienten er opereret, som indgår i DugaBase 

årsrapport. Der er derfor ikke grund til at færdiggøre skema på patienter, som ikke opereres. Brug evt. 

felt nr. 5 ”Operationsdato” som reference. 

 

 

5)  

For de forløb, hvor der er anført ”Mangler færdiggørelse” i felt nr. 7, kan der via ”CPRnr” opnås direkte 

adgang til det relevante indtastningsmodul.  

Benyttes højre klik og rullemenuen ”Åbn på en ny fane” – så kan det enkelte patient forløb åbnes i en 

separat fane og oversigtsvinduet forbliver åbent. 

Du kommer nu ind i patientens forløb. Skemaer markeret med gult mangler vigtige data. 

 

Ved klik på det mangelfulde skema, så åbnes skemaet svarende til den fane, hvor der mangler 

indtastninger, der nu kan indtastes direkte og gemmes. Herefter ændres farven i skemaoversigten fra 

gul til grøn. 
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Rapporter til kvalitetsmonitorering 

 

For at tilgå rapporterne se afsnittet ”Rapport til sporing af mangelfuld indtastning”. 

Følg punkt 1) - 4). 

Når det ønskede datasæt fremkommer, så scrolles ned i bunden af skærmen, hvor der står 

”Eksporter til Excel…..”.  
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Herefter fremkommer følgende skærmbillede.  

 

Ved klik på ”Resultat” fremkommer en dialogboks vedrørende fil-overførsel, hvor man har mulighed for 

at åbne eller gemme en Excel-fil. Hvis den PC man arbejder på ikke har Excel installeret, bør man 

gemme filen og åbne den på en PC med Excel adgang. 
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Videre databearbejdning kan derefter gøres i Excel og derfra evt. eksporteres til et andet 

databehandlingsprogram. 

Bemærk at såfremt der skal anvendes data på tværs af skemaerne, så skal data fra de enkelte 

skemaer kobles sammen. 

 

 

Eksempler 

 

 

 


