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__________________________________________________________________________________________ 

Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato  

 

1. Endringer siden forrige versjon  
Dette er første versjon av dokumentet 

 
2. Målgruppe og omfang  
I DIPS EPJ/PAS er det registrert store mengder informasjon. Denne informasjonen er ikke 
bare nyttig i behandlingen av enkeltpasienter, men også når man ønsker sammendrag til 
bruk i ulike sammenhenger. Dette kan være pasientlister som brukes til daglig planlegging 
av aktiviteter, tall som brukes av ledelsen på forskjellige nivåer for budsjettering, rapporter 
til myndighetene for beregning av statlige overføringer eller informasjon som er nyttig i 
forskning.  
 
Under følger en generelle brukerveiledning som viser 
prinsipper for bruk av ulike rapporttyper i DIPS. 
 

2.Fremgangsmåte 
 
3.1 Tilgang til rapportmeny  
DIPS brukerdokumentasjon finnes i DIPS-hjelpemenyen 
"Hjelp | Innhold | Rapporter". 
I DIPS finner en rapporter enten via menysystemet under 
Rapporter, eller en kan bruke Rapportutforsker som man 
finner i menyen "Rapporter | Rapportutforsker". I dette 
menysystemet er rapportene allerede kategorisert slik en 
har ment at det er mest relevant. 
Via Rapportutforsker kan en velge å se rapportene i et 
"Rapporttre" eller som en liste. Hvis en velger 
"Rapporttre" vises de ulike rapportgruppene til venstre i 
skjermbildet. Disse tilsvarer menyvalgene for rapportene i 
menysystemet, for eksempel "Henvisninger/venteliste" og 
"Pasientlister". I rapporttreet vises kategoriene i alfabetisk 
rekkefølge. Det kan også sorteres i rapporttreet ved å 
klikke på den enkelte kolonneoverskrift.  
 
Nede til høyre i skjermbildet er det en knapperad; 

 

 
Klikker en til venstre for Alle vil rapporttreet forsvinne og 
en står igjen med en tabellarisk oversikt over alle 
rapporter. En kan enkelt sortere (for eksempel på 
rapportnummer eller navn) ved å trykke på kolonneoverskrifter, eller en kan benytte 
inkrementelt søk ved å sette markøren i en celle i aktuell kolonne og begynne å skrive. 
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Markøren vil hoppe til den første rapporten som har tittel eller nummer tilsvarende det en 
skriver. Dette egner seg best der en kjenner tittelen eller nummeret på rapporten. Det 
finnes også autofilter funksjon på kolonnene. Denne kan brukes for å finne ønskede 
rapporter. Kolonnene sorteres alfabetisk for tekst og stigende/synkende for 
rapportnummer. 

 

3.2 Dialogboks for rapporter  
Dialogboksen for rapporten aktiveres ved å dobbeltklikke ett eller annet sted på den aktuelle 
linjen for den ønskede rapporten, markerer et felt på den aktuelle linjen og trykker Enter, 
eller markerer linjen og klikker på knappen Kjør. Når en har valgt å kjøre en rapport vises 
Dialogboksen der brukeren må taste inn kriteriene for utvalget rapporten skal gjøre. 
Dialogboksens innhold varierer fra rapport til rapport. Her vises kriteriebildet til rapport "D-
683 Oversikt belegg – avdelingsvis sum". 
 

3.2.1 Ikke lukk  
Hvis en rapport skal kjøres flere ganger med forskjellige 
kriterier, kan man hake av for Ikke lukk slik at dialogboksen 
ikke lukkes for hver gang rapporten genereres og/eller blir 
skrevet ut. Hvis det ønskes å redigere data registrert på en 
pasient rett fra rapporten, må haken for Ikke lukk fjernes. 
 

3.2.2 Vis uaktuelle  
De ulike valgalternativene i dialogboksen vises kun de 
alternativene som brukeren har tilgang til å se. Samtidig vises 
kun poster, avdelinger og seksjoner som er i bruk. Noen 
ganger vil det imidlertid være nødvendig å hente ut rapporter 
for enheter som ikke lenger er i bruk. Disse kommer til syne 
ved å krysse av for Vis uaktuelle. 

 

3.2.3 Hjelp  
 Ved å klikke på Hjelp–knappen i dialogboksen åpnes dokumentasjonen for rapporten hvor 
en kan lese om hensikten med rapporten, hvem den er laget for, hva den inneholder og hva 
som er utelukket. 

 
  

Man kan også få frem samme hjelpefil ved å klikke på Dok. …-knappen i rapportutforskeren. 
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Det er viktig å sette seg inn i dokumentasjonen når en tar i bruk en rapport, slik at en vet 
hvilken informasjon den gir, hvilke unntak som gjelder og i hvilke tilfeller den ikke kan 
brukes. 

 

3.2.4 Forhåndsvisning  
Ved å klikke på Forhåndsvisning–knappen i kriteriebildet, blir 
rapporten generert, og en kan se resultatet på skjermen. 
Resultatet kan enten skrives ut til oppsatt skriver, eller skrives 
til fil (se kapittel 5.5). Ved forhåndsvisning inneholder 
rapporten som regel et utvalg av alle kolonnene som vises i 
tabellvisningsformat. Forhåndsvisnings¬rapporten kan ikke 
bearbeides dynamisk i skjermbildet på samme måte som rapporter i tabellvisning. 

 

3.2.5 Tabellvisning  
Ved å klikke på Tabellvisn.-knappen i kriteriebildet får en opp tabellvisning av rapporten. 
Rapporter i tabellvisning kan som regel bearbeides dynamisk i skjermbildet. 

 

3.2.6 Bestill  
DIPS Rapportserver er et program som kjører på en egen dataserver, og kjører rapporter 
som DIPS-brukere har bestilt. Det betyr at DIPS kan brukes på vanlig måte etter at rapporten 
er bestilt, og rapporten blir kjørt i bakgrunnen uten å belaste de ordinære linjene for 
datatrafikk. Rapporter kan bestilles fram i tid, og en kan ha flere bestillinger inne samtidig. 
I Rapportutforsker, på arkfanen Kjørte rapporter, kan en se hvilke rapportbestillinger en selv 
har inne og hvilke rapportbestillinger som er kjørt. Her kan også bestillinger endres og 
slettes, og kjørte rapporter kan slettes av brukeren 
som har bestilt den. 
Klikk på denne knappen i dialogboksen: 
Skjermbildet for rapportbestilling, Bestill 
rapportkjøring, vil da komme opp 

 

Her vises en seriebestilling for 2007 som skal kjøres månedlig. 

En rapport kan bestilles som enkelt- eller seriebestilling i et definert intervall. 
Rapporten vil så legge seg i en mappe som heter "Kjørte rapporter" hvor den kan hentes 
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direkte opp fra. Når rapporten er åpnet legger den seg i mappen "Leste rapporter". Det å 
kunne bestille rapporter er tilgangsstyrt. Mer om dette under kapittel 0. 
 

3.3 Bruk av funksjoner i tabellvisning  
 
3.3.1 Autofilter  
Ved bruk av autofilter kan en gruppere, sortere og filtrere rapportdataene. En kan foreta 
enkle utregninger i alle tallkolonner ved å sette på autofilter (hak av i ruten til venstre for 
teksten Bruk autofilter). 

 
Når en har aktivert autofilter, kan data grupperes ved å dra kolonnetittelen opp i det grå 
feltet som kommer til syne over tabellen/rapporten. En får også mulighet til å tilpasse 
filteret ved å trykke på knappen Tilpass filteret som dukker opp nede til høyre i det grå feltet 
under tabellen. 

 
En får da frem en dialogboks der en kan bygge opp sitt eget filter. Ved klikk på de grønne 
feltene får en tilgang til å velge tabellens kolonnetitler. De brune feltene er viet 
forhåndsgitte logiske kriterier, og i de blå feltene kan en fylle inn selvvalgte verdier. 
Det kan legges til flere betingelser ved å klikke Trykk på knappen for å legge til en ny 
betingelse. 
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3.3.2 Lagre filter 
Filter kan lages for mange rapporter med diverse utvalgskriterier slik at man ikke trenger å 
huske alle kriterier/sorteringer. Når man har filtrert en rapport slik det ønskes for senere 
bruk, klikk Lagre som og det lagres for senere opphenting av filteret. 

Filteret hentes ved å klikke Åpne og dobbeltklikke på det lagrede filteret. 

3.3.3 Inkrementelt søk i kolonner  
Ved aktivering av inkrementelt søk i kolonner vil man kunne fritekst søke i den kolonnen 
markøren er plassert. 
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3.3.4 Aktiver pasient fra tabellvisning av rapport  
På de fleste pasientlister kommer knappen Aktiver pasient til syne. Hvis en markerer en 
pasient i listen og klikker på knappen vil DIPS aktivere pasienten automatisk. Dette gjelder 
uansett om rapporten inneholder fødselsnummer og navn eller PasientId/NPR-Id. 

 

3.3.5 Lagring til fil  
Lagring av rapporter til fil er tilgangsstyrt. Dersom en har tilgang til å lagre rapporter til fil 
kommer knappen Lagre til fil til syne. Ved å klikke på denne kan rapporten lagres i excel, 
html, xml eller i tekst-format.  

 

3.3.6 Vis kolonneliste  
Hvis det hakes av for Vis kolonneliste får man oversikt over rapportens kolonner. Det kan her 
hakes av for hvilke kolonner man ønsker skal være synlige. Kolonnene kan videre sorteres, 
filtreres og grupperes etter eget ønske. 

3.3.7 Lagre innstillinger i skjermbildet 
Når man har søkt opp og bearbeidet en rapport i skjermbildet (for eksempel valgt ut de 
kolonnene det ønskes informasjon om), kan innstillingene i skjermbildet lagres. Høyreklikk 
og velg "Lagre innstillinger i skjermbildet". Bruker vil da slippe å foreta valg neste gang man 
søker frem rapporten. Innstillingene tilbakestilles ved å høyreklikke og velge "Tilbakestill 
innstillinger i skjermbildet". Ved oppgradering av DIPS vil lagrede innstillinger i rapporter 
forsvinne og man må bygge opp rapporten på nytt. Ved regelmessig kjøring av flere 
rapporter kan det være fornuftig å lage en egen profil med de tilpassede innstillingene.  
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3.4 Søk etter rapporter  
Det finnes en egen rapport for søk etter rapporter: D-6158 – Rapportsøk dynamiske rapporter. 

Finn rapporten via menylinjen: "Rapporter | Rapportsøk og dokumentasjon | Rapport", eller 

gjør et inkrementelt søk i rapportutforskeren. Skriv et ord som beskriver ønsket rapport i 

rapportens kriterieskjermbilde. Velg enten søk i rapporttitler eller i også i rapportenes 

dokumentasjon, evt. på SQL-kode. Søk for eksempel på "henvisninger" i rapporttittel. Man 

får frem oversikt over alle rapporter med ordet "henvisninger" i rapporttittelen. Både 

forhåndsvisningen og tabellvisningen er statiske lister og man må derfor gå tilbake i 

rapportutforskeren manuelt og søke seg frem til den rapport man ønsker å finne informasjon 

om. Marker eller kjør denne for å prøve den ut, eller les dokumentasjonen. 

Ved å lese denne vil man kunne avgjøre om den valgte rapport inneholder de data man søker. 

3.5 DIPS Rapportutforsker – kjørte rapporter 
I arkfanen Kjørte rapporter i Rapportutforskeren får en oversikt over egne rapportbestillinger, 

kjørte rapporter som en selv har bestilt og rapporter som andre har publisert. 

 
Rapportbestillinger og kjørte rapporter kan en enten håndtere med knappene nederst i 

skjermbildet, eller ved å høyreklikke på markert rad. 

 

3.5.1 Mappen "Bestilte rapporter"  
I "Bestilte rapporter" kan en se alle rapportene en selv har bestilt fram i tid. En bestilling kan 

slettes, og kjøretidspunkt og beskrivelse kan endres. Hvis en ønsker å endre valg som er gjort 

i kriteriebildet, må bestillingen slettes og rapporten bestilles på nytt. 

Hvis det lages en seriebestilling, vil det alltid kun ligge én bestillingsjobb i "køen". Når denne 

jobben blir kjørt, blir neste jobb generert. Hvis det ønskes å endre på en seriebestilling, velg 

rapporten under "Bestilte rapporter" og gjør endringene der. 

3.5.2 Mappen "Egne rapporter | Uleste"  
I "Egne rapporter | Uleste" havner rapporter som brukeren har bestilt, som er kjørt og som 

brukeren ikke har sett på før. Disse kan åpnes i forhåndsvisning, tabellvisning eller skrives ut 

på samme måte som hvis rapporten kjøres direkte fra kriteriebildet. Dette gjøres fra 

knapperaden nederst, eller ved å høyreklikke på valgt rapport. 

3.5.3 Mappen "Egne rapporter | Leste"  
I "Egne rapporter | Leste" havner rapporter som brukeren har bestilt, som er kjørt og som 

brukeren har sett på før, i tabellvisning, forhåndsvisning eller med direkte utskrift. Hvis en 

ønsker å flytte en rapport til "Egne rapporter | Uleste", høyreklikkes det på rapporten og 

"Merk som ulest" velges. Rapporten kan åpnes ved å velge mellom forhåndsvisning, 

tabellvisning eller utskrift. 
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