Visualiseringsmanual
I visualiseringen visas aggregerade data, modulen är helt frikopplad från
inmatningen och det går inte att ändra något i databasen via
visualiseringsmodulen. Data till visualiseringen uppdateras varje natt (d.v.s. inte
allt eftersom data kommer in). Visualiseringen fungerar i webbläsare Chrome och
Edge, i andra webbläsare kan det finnas funktioner som ej fungerar.
Ovan diagrammet står en rubrik och de val som är gjorda för den visualisering
som visas. Om man väljer en sparad visualisering kommer namnet på den att stå
överst som rubrik, till dess att du väljer en ny sparad visualisering alternativt en
”Ny visualisering”.
Enheter (En) Här väljs det/de sjukhus som du vill se data ifrån. Välj i rullisten
eller skriv in hela/delar av namnet. Vill du välja fler sjukhus så får du öppna listan
igen alternativt skriva in nästa namn. Det finns ingen begränsning i hur många
sjukhus du kan slå ihop och titta på som en enhet. Valda sjukhus syns i grönfärg
under rullisten och du tar bort valt sjukhus genom att använda krysset till höger om
namnet.
Jämför (Jf) Välj det/ de sjukhus som du vill jämföra data emot. Välj i rullisten eller
skriv in hela/delar av namnet. Vill du välja fler sjukhus så får du öppna listan igen
alternativt skriva in nästa namn. Det finns ingen begränsning i hur många sjukhus
du kan slå ihop och titta på som en jämförande enhet. Valda sjukhus syns i
grönfärg under rullisten och du tar bort valt sjukhus genom att använda krysset till
höger om namnet.
Tidsintervall Skriv in datum för det tidsintervall som du vill se data ifrån, du kan
välja specifikt datum, månad eller år. Om du väljer att bara skriva in år alternativt
år och månad kommer systemet att ta fram data från första till sista datum i vald
period. Datum kan registreras ååååmmdd, åååå-mm-dd, åååå-m-d, ååååmm,
åååå-mm, åååå alternativt väljas i almanackan.
Variabler Här väljer du vilken eller vilka variabler som ska visas. Listan följer
flikuppdelningen som finns vid inmatningen i SweTrau. Tänk på att det kan bli en
plottrig och svårtolkad figur om många variabler väljs. Valda variabler syns i
grönfärg under rullisten och du tar bort vald variabel genom att använda krysset till
höger om respektive val i det gröna fältet.
Filter Välj vilka filter du vill ha, valt filter syns i grönfärg under rullisten och du tar
bort valt filter genom att använda krysset till höger om respektive val i det gröna
fältet. Bakom respektive valt filter finns en pil och en rullist där du kan göra dina
val, flera filter kan väljas men bara ett alternativ i varje filter. Alla filter är inställda
på att visa ”alla/t” utom filtret ”Signerad” som automatiskt visar ”signerade”
om inget val görs.

Kategori Här kan man välja hur du vill ha data uppdelad på X-axeln.
•
•
•
•
•
•
•

Årsvis (vald period uppdelat på årtal)
Månadsvis (vald period uppdelat på januari - december)
Dagvis (datum i månaden/erna)
Veckodagar (måndag – söndag)
Veckodag HR (måndag – söndag, varje veckodag uppdelat på 07:00-18:59
och 19:00-06:59)
NISS grupper (NISS <15, NISS 16–24, NISS 25–40, NISS >40)
GCS vid ankomst till sjukhus

Mallar Används inte i dag.
Visualiseringsknappen Denna knapp måste tryckas på för att visualiseringen ska
visas. Gör du ändringar i visualiseringen, så måste du trycka på denna knapp igen
för att de ska slå igenom i figuren.
Sparade visualiseringar (pilen bredvid visualiseringsknappen) Här finns 3 val
• Ny visualisering Genom denna kommer du att få en helt blank visualisering
där alla tidigare rubriker och val har försvunnit.
• Spara en visualisering, då får du ett val: Spara för alla i min enhet eller
enbart så du själv kan se den.
• Spara som… är alternativet om du tittat på en Standard visualisering och
vill spara den inklusive de ändringar du gjort. En Standard visualisering kan
inte ändras av användare utan kommer se likadan ut varje gång du väljer att
visa den.
• Öppna visualiseringen Här hittar du alla sparade visualiseringar
Standard/Enhetens och dina egna
o Standard visualiseringar är färdiginställda visualiseringar som visar
den egna enhetens värden inom valt område från 15 månader bakåt
till och med 3 månader bakåt. Gör du ändringar i dessa, så får du
spara om dem som egna (eller enhetens), annars försvinner dina extra
val.
o Enhetens visualiseringar visar sparade visualiseringar som du eller
någon annan på din enhet valt att spara, så att ni alla kan använda
dem.
o Mina visualiseringar visar dina sparade visualiseringar som bara du
kan se och använda.
o Skriv ut/Spara diagram välj ”Spara som PDF” om du vill spara ett
diagram annars väljer du skrivare. Du kan välja stående/liggande
layout. Under fler inställningar hittar ”skaländra” där du kan minska
formatet på bilden så den får plats på en A4 sida.
• Exportera till Excel, gör att du får en Excel fil med siffrorna i diagrammet.
• Manual här finns Visualiserings delen i SweTrau manualen tillgänglig.

