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Excel statistik för Journal 3 
Med rapportgeneratorn J3 Rapport skapas enkelt flexibla rapporter direkt 
från Excel97/Excel2000/Excel XP.  
I denna handledning förklaras kortfattat hur J3 Rapport fungerar. 
 
Rapporterna bygger på Excels pivottabeller. Läs gärna mer om dem i t.ex. 
Excels hjälpfil, som kan nås från en knapp på förstasidan i J3 Rapport.  

Förberedelser 

Kopiering 
När rapportgeneratorn startats ser man följande ruta.  
 

 
 
Innan rapporterna kan köras måste det finnas tillräckligt färska data på 
arbetskatalogen. Det kan skötas automatiskt eller ske på kommando.  
Om du ska kopiera själv så ställ först in sökvägen till journalkatalogen och 
tryck sedan på knappen Kopiera filer för att kopiera nya datafiler till 
statistikkatalogen. 

Åldersgruppera 
Man kan själv definiera om de åldersgrupper som används i rapporterna 
genom att ändra i tabellen i cell B22 och nedåt. 

 

Exkludera testpersoner 
Det finns personnummer som används för utbildnings- och teständamål. I 
Profdoc är det oftast bl. a Kalle Krank, 121212-1212, som används.  
För att inte få med sådana poster i statistiken listar man dessa 
personnummer på rad 37 och nedåt och trycker på knappen Uppdatera. 
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Tips! 
När man inte har rapportgeneratorns första sida främst når man funktionerna 
enklas via menyn J3 Rapport: 

 

Välja rapporter 
När kopieringen är klar väljer man rapporter genom att trycka Rapporter. 
Då visas följande dialogruta: 

 
 
Välj datumintervall, kryssa för önskade rapporter och tryck OK. 
 
Tips! Klicka på knappen Alla för att markera/avmarkera alla! 
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Rapporter 

Diagnoser 
Rapporten över diagnoser hämtar för det angivna datumintervallet följande 
fält ur Journal3-filerna: 
 
Diagnose:  Diagnosnr, diagnos, datum, antal diagnoser 
Kartotek:  Ålder beräknat från personnumret och per 

diagnosdatum samt kön 
Medisin:  Läkarnamn 
 
Det finns två standardvyer att välja på från listrutan i kalkylbladet: 
Antal kontakter: Diagnosgrupp - vårdgivare 
Antal kontakter: Diagnoser - vårdgivare 
 
Baserat på diagnosnummer grupperas diagnoserna i ICD-10 
diagnosgrupper. 
 
Data presenteras initialt med antal diagnoser per ICD-10 diagnosgrupp och 
användare med ålder och kön som sidfält. 
Med knapparna Patienter och Diagnosbesök kan man för vald kolumn se hur 
många Patienter eller diagnossatta besök som antalet diagnoser motsvarar. 

Dokument 
Rapporten över remisser hämtar för det angivna datumintervallet följande fält 
ur Journal3-filerna: 
 
Address Avdelning, Enhet, Ort 
Doksidor Dokumenttyp 
Dokument Riktning, Anmärkning, Antal, Veckodag 
Doktyper Remisstyp 
Medisin  Läkarnamn/Remittent 
 
Data presenteras initialt med antal dokument per remittent och Remisstyp 
med Enhet, Avdelning, Anmärkning, Veckodag och riktning="Ut" som sidfält. 
Alla remisser har inte adressat. Dessa har enhet = "(tom)". 
 
Det finns fem standardvyer att välja på från listrutan i kalkylbladet: 
Antal remisser: Remittent 
Antal remisser: Remisstyp 
Antal remisser: Ort 
Antal remisser: Enhet 
Antal remisser: Veckodag vs Remisstyp 
 

 

När man har en dokumentrapport framme har man en meny i 
högerkanten som underlättar när man ska skapa anpassade 
rapporter, med samma urval som vid tidigare tillfällen. 
Där kan man välja att spara eller läsa in urval på remisstyper och 
remissenheter. För pekaren över knapparna för att för att få upp en 
tipsruta som visar deras funktion. 

Kontakter 
Rapporten över kontakter hämtar för det angivna datumintervallet följande 
fält ur Journal3-filerna: 
 
Begrnamn: Behörighet 
Joursets: Huvudjournal 
Kartotek:  Ålder beräknat från personnumret och per 
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kontaktdatum, kön, personnummer (med hög 
behörighet), Geografisk vårdcentral och 
postadress 

Kon_reg, Kon_typ:  Kontakttyp 
Medisin:  Läkarnamn, yrkeskategori 
 
Det finns sju standardvyer att välja på från listrutan i kalkylbladet: 
Antal kontakter: Kontakt - åldersgrupp 
Antal kontakter: Kontakt - vårdgivare 
Antal patienter: Kontakt - åldersgrupp 
Antal patienter: Kontaktorsak - vårdgivare 
Antal kontakter: Kontaktorsak - vårdcentral 
Antal patienter: Kontakt - vårdcentral 
Antal kontakter: Kontakt 
 
Raderade kontaktorsaker inkluderas ej. 
 
Antalet kontakter på respektive orsak och åldersgrupp visas initialt med 
vårdgivare, journal och kön som sidfält. 
För att se patienter per geografisk vårdcentral måste inläsningen av 
befolkningsregistret vara anpassad för detta. 
 
Vid redovisning av antal patienter visas ingen summarad eftersom den 
siffran skulle räkna samma patient flera gånger om det finns flera olika 
kontakttyper på samma patient. 
 
Med knappen Patienter kan man, om man har utökad behörighet för vald 
kolumn se hur många Patienter som antalet kontakter motsvarar. 

Kontinuitet 
Kontinuitet är ett mått på hur väl patienter får möta samma vårdgivare och 
definieras som hur många vårdgivare patienten mött vid de tre senaste 
kontakterna under viss tidsperiod.  
Normalt är kontakterna bokade besök. Val av kontakttyper görs när man 
bockar för Kontinuitet i rapportvalsrutan. 
Tips! Om man sparar om rapportgeneratorn, t.ex. när man avslutar Excel, 
sparas valda kontaktorsaker till nästa gång! 
 
Kon_reg: Kontakttyp, Datum, Vårdgivare 
Kon_typ:  Kontakttyp, Kontaktkod 
 
Raderade kontaktorsaker inkluderas ej. 
 

 
 
I rapporten, se exemplet ovan, visas hur många av patienterna som haft 
kontakt med en, två eller tre läkare vid de tre senaste kontakterna av de slag 
som redovisas under Kontaktorsaker. I den högra kolumnen anges andelen 
av det totala antalet sådana kontakter. 
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Lab 
Rapporten över lab hämtar för det angivna datumintervallet följande fält ur 
Journal3-filerna: 
 
Kartotek:  Ålder beräknat från personnumret och provdatum, 

kön samt personnummer (med hög behörighet) 
Lanalys: Analysnamn, provresultat och antal 
Lrequis: Beställningsdatum 
Medisin:  Vårdgivare 
 
Antalet prover per användare redovisas initialt med resultat, ålder och kön 
som sidfält. 

Läkemedel 
Rapporten över läkemedel hämtar för det angivna datumintervallet följande 
fält ur Journal3-filerna: 
 
Kartotek:  Patientdata (namn och personnummer om man har 

hög behörighet) 
Medisin:  Läkarnamn 
Druglist: Läkemedelsgrupp, Rekommenderat läkemedel, Namn, 

Iterationer, m.m. 
Varureg Apotekets inköpspris, Varunamn 
 
Förskrivningar av läkemedel utan ATC-kod inkluderas ej. 
Initialt presenteras kostnaderna för förskrivningarna per läkemedelsgrupp 
och användare med Reco (rekommenderat=1) och Produktnamn som sidfält. 
Kostnaderna beräknas baserat på apotekets inköpspris och antalet 
iterationer på recepten. 
 
Det finns två standardvyer att välja på från listrutan i kalkylbladet: 
Kostnader per vårdgivare 
Förbrukning per preparat 
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Patienter 
Rapporten över totala antalet patienter beräknar antalet patienter i 
patientregistret åldersgrupperat. 
Följande fält hämtas ur Journal3-filerna: 
 
Kartotek:  Ålder beräknat från personnumret periodens 

slutdatum, personnummer, namn, adress, id, län, 
kommun och Geografisk vårdcentral.  

 
Antalet patienter per åldersgrupp redovisas med Kön, Län, Kommun och 
Geografisk vårdcentral som sidfält. 
För att se patienter per geografisk vårdcentral måste inläsningen av 
befolkningsregistret vara anpassad för detta. 

Patienter per journal 
Rapporten över antalet patienter per journal beräknar antalet patienter 
åldersgrupperat med kontaktregistreringar inom det angivna datumintervallet 
och fördelat på de journaler som finns i databasen. OBS! Eftersom samma 
person kan ha besökt vårdgivare ur olika journalgrupper kommer summan i 
rapporten att överskrida totalantalet patienter i patientregistret. 
 
Följande fält hämtas ur Journal3-filerna: 
 
Kartotek:  Ålder beräknat från personnumret och periodens 

slutdatum, personnummer, namn, adress, id, län, 
kommun och Geografisk vårdcentral.  

Joursets: Huvudjournal 
Kon_reg Kontakttyp 
 
Raderade kontaktorsaker inkluderas ej. 
 
Antalet patienter per åldersgrupp redovisas med Kön, Län, Kommun och 
Geografisk vårdcentral som sidfält. 
För att se patienter per geografisk vårdcentral måste inläsningen av 
befolkningsregistret vara anpassad för detta. 

Sjukskrivningar 
Rapporten över Sjukskrivningar hämtar för det angivna datumintervallet 
följande fält och antal förekomster av dem ur Journal3-filerna: 
 
Kartotek:  Ålder beräknat från personnumret och per 

sjukskrivningsdatum, kön, personnummer (endast 
med hög behörighet), yrke, kommun 

Medisin:  Läkarnamn och titel 
Ss99log: Medicinsk behandling (Ja/Nej och ev. text), 

rehabåtgärd (Ja/Nej och ev. text), 
sjukskrivningsdatum, diagnos vid sjukskrivningen, 
sjukskrivningens längd i dagar 

Ss99proc: Över 29 dagar, deltidssjukskrivning (timmar) 
Ss03log: Medicinsk behandling (Ja/Nej och ev. text), 

rehabåtgärd (Ja/Nej och ev. text), 
sjukskrivningsdatum, diagnos vid sjukskrivningen, 
sjukskrivningens längd i dagar 

Ss03proc: Över 29 dagar, deltidssjukskrivning (timmar) 
Ss07log: Medicinsk behandling (Ja/Nej och ev. text), 

rehabåtgärd (Ja/Nej och ev. text), 
sjukskrivningsdatum, diagnos vid sjukskrivningen, 
sjukskrivningens längd i dagar 

Ss07proc: Över 29 dagar, deltidssjukskrivning (timmar) 
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Yrk_con: Yrkesstatus 
 
Det finns 13 standardvyer (12 med lägre behörighet) att välja på från listrutan 
i kalkylbladet: 
Antal Sjukskrivningar: Vårdgivare - Antal dagar 
Sjukskrivningstid: Dagar - Diagnos 
Sjukskrivningstid: Dagar - Vårdgivare 
Sjukskrivningstid: Diag - Vårdgivare 
Sjukskrivningstid: Diagnos - Yrke 
Sjukskrivningstid: Med. Beh. - Vårdgivare 
Sjukskrivningstid: Med. Beh. + Rehabåtgärd - Vårdgivare 
Sjukskrivningstid: Med. Beh. + Rehabåtgärd - Yrke 
Sjukskrivningstid: Patient - Sjukskrivningstid (endast med hög 
behörighet) 
Sjukskrivningstid: Rehabåtgärd - Vårdgivare 
Sjukskrivningstid: Vårdgivare 
Sjukskrivningstid: Vårdgivare -Sjukskrivningsgrad 
Sjukskrivningstid: Yrke (sj) - Vårdgivare 
 
 
Sjukskrivningstid per vårdgivare visas initialt. 
I sidfälten kan man välja kön, kommun eller ålder. 
 
Fältet yrke finns i tabeller, på sjukskrivningstintyget [Yrke (sj)] och i 
patientkartoteket [Yrke].  
Inmatning i dessa fält är inte obligatorisk och de är fritextfält så det krävs att 
inmatningen styrs upp för att statistiken på yrke ska bli representativ. 
 
OBS! Det finns numera en också en alternativ sjukskrivningsrapport med 
delvis annan infallsvinkel:  

Sammanhängande sjukskrivningar 
Rapporten över Sammanhängande Sjukskrivningar hämtar för det angivna 
datumintervallet följande fält och antal förekomster av dem ur Journal3-
filerna: 
 
Kartotek:  Ålder beräknat från personnumret och per 

sjukskrivningsdatum, kön, personnummer, yrke, 
kommun 

Medisin:  Läkarnamn och titel 
Ss99log: Medicinsk behandling (Ja/Nej och ev. text), 

rehabåtgärd (Ja/Nej och ev. text), 
sjukskrivningsdatum, diagnos vid sjukskrivningen, 
sjukskrivningens längd i dagar 

Ss99proc: Över 29 dagar, deltidssjukskrivning (timmar) 
Ss03log: Medicinsk behandling (Ja/Nej och ev. text), 

rehabåtgärd (Ja/Nej och ev. text), 
sjukskrivningsdatum, diagnos vid sjukskrivningen, 
sjukskrivningens längd i dagar 

Ss03proc: Över 29 dagar, deltidssjukskrivning (timmar) 
Ss07log: Medicinsk behandling (Ja/Nej och ev. text), 

rehabåtgärd (Ja/Nej och ev. text), 
sjukskrivningsdatum, diagnos vid sjukskrivningen, 
sjukskrivningens längd i dagar 

Ss07proc: Över 29 dagar, deltidssjukskrivning (timmar) 
Yrk_con: Yrkesstatus 
 
Antalet Sammanhängande sjukskrivningar per vårdgivare visas initialt. 
I sidfälten kan man välja kön och kommun. 
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Skador 
Rapporten över skador hämtar för det angivna datumintervallet följande fält 
och antal förekomster av dem ur Journal3-filerna: 
 
Kartotek:  Ålder beräknat från personnumret och per 

skadedatum, kön 
Skadereg:  Skada, plats, typ, trafik, idrott, kod och kommentar 
 
Antalet skador per skada och plats visas initialt. 
I sidfälten kan man välja typ, trafik, idrott, kod och kommentar. 

Sökord 
Rapporten över sökord hämtar för det angivna datumintervallet följande fält 
och antal förekomster av dem ur Journal3-filerna: 
 
Journal: Sökord och undersökord 
Jnotat: Datumintervall 
Jcontact: Patientid 
Kartotek:  Ålder beräknat från personnumret och per 

notatdatum, kön, Geografisk vårdcentral och 
postadress 

Medisin:  Läkarnamn och titel 
 
Antalet undersökord visas initialt. 
I sidfälten kan man välja olika huvudsökord, ålder, journal och kön. 
 
Det finns två standardvyer att välja på från listrutan i kalkylbladet: 
Undersökord 
Sökord – Undersökord 

Tidbok 
Rapporten över tidboken hämtar för det angivna datumintervallet följande fält 
ur Journal3-filerna: 
 
Kartotek:  Ålder, beräknat från personnumret 
Appcode:  Bokningstyp 
Appoint: Patientid 
Medisin:  Läkarnamn 
 
Strukna tidbokningar inkluderas ej. 
 
Antalet patientkontakter per användare och bokningstyp redovisas initialt.  
I listrutan överst i rapportbladet kan man växla mellan två standardvyer för 
att visa antalet patientkontakter eller antalet patienter. 

Vaccinationer 
Rapporten över vaccinationer hämtar för det angivna datumintervallet 
följande fält och antal förekomster av dem ur Journal3-filerna: 
 
Kartotek:  Ålder beräknat från personnumret och per vaccinationsdatum, 

personnummer och namn (med hög behörighet) 
Vacc2:  Vaccin, datum, id, kommentar, volym, dos och excl 
 
Antalet vaccinationer per vaccin och åldersgrupp visas initialt. 
Det finns inga sidfält initialt. 
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Väntetid 
Rapporten över Väntetid hämtar för det angivna datumintervallet följande fält 
ur Journal3-filerna: 
 
Appoint: Orsak, tiden mellan bokningstillfälle och Bokad tid, 

Bokningstillfälle, Anlänt 
Apptext: Orsaksnamn 
Diagnose:  Diagnosnr, diagnos 
Kartotek:  Ålder, beräknat från personnumret och 

bokningsdatum, Kön, Födelsedata, Namn 
Kon_reg: Kontakttyp 
Medisin:  Läkarnamn 
 
Antalet besök per väntetidsintervall och vårdgivare redovisas med 
Åldersgrupp, Orsak, Kontakttyp, Anlänt (1/0), Kön, Diagnos och ICD-10 som 
sidfält. 
Antalet besök per väntetidsintervall och vårdgivare redovisas med 
Åldersgrupp, Kön, Orsak och Anlänt (1/0) som sidfält. 
 
Det finns 5 standardvyer att välja på från listrutan i kalkylbladet: 
Dagar - diagnos 
Diagnos - vårdgivare 
Vårdgivare - dagar  
Dagar - orsak 
Kontakttyp - dagar 
 
OBS! Det kan bli många olika värden på Orsak om inmatningen i Journal 3 
inte styrts upp. Om du får felmeddelanden när du ska köra den här rapporten 
beror det troligen på att det blivit för många värden. Pröva då att halvera 
tidsintervallet och försök igen. 

Åtgärder 
Rapporten över åtgärder hämtar för det angivna datumintervallet följande fält 
och antal förekomster av dem ur Journal3-filerna: 
 
Atglist: Åtgärdsgrupper 
Atg_reg: Åtgärd 
Joursets: Journal 
Kartotek:  Ålder beräknat från personnumret och per dagens 

datum, kön, Geografisk vårdcentral och postadress 
Medisin:  Läkarnamn 
 
Det finns fem standardvyer att välja på från listrutan i kalkylbladet: 
Åtgärder / Ålder 
Åtgärder / Vårdcentral 
Åtgärder / Vårdgivare 
Åtgärdsgrupper / Ålder 
Åtgärdsgrupper / Vårdgivare 
 
Antalet åtgärder per ålders- och åtgärdsgrupp redovisas initialt. 
I sidfälten kan man välja olika delmängder, per vårdgivare, kön, vårdcentral, 
journal eller åtgärd. 
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Läkarkontakter utan diagnos 
Denna rapport visar vilka kontakter (701-708) som saknar diagnos och är 
avsedd att vara ett stöd i arbetet att säkra att diagnoser sätts på så många 
besök som möjligt.  
 
Rapporten hämtar för det angivna datumintervallet följande fält och antal 
förekomster av dem ur Journal3-filerna: 
Diagnose:  Diagnosnummer, diagnos, datum, antal diagnoser 
Joursets: Journalnamn 
Kartotek:  Ålder beräknat från personnumret och per 

diagnosdatum samt kön 
Medisin:  Användarnamn 
Kon_reg:  Kontakttyp 
 
Innan rapporten visas kan välja vilka journaler som ska inkluderas. 
Journalnamn läggs sedan som sidfält så att man kan filtrera ytterligare. 
 
Antalet kontakter utan diagnos per användare ansvarig för kontakten 
redovisas initialt. 
Sidfältet Typ är initialt satt till "Saknar diagnos samma dag som kontakt", 
vilket innebär att diagnoslösa kontakter inte visas om det finns annan kontakt 
med diagnos samma dag på samma patient. För att istället se alla kontakter 
utan diagnos, inklusive dem med annan kontakt med diagnos samma dag, 
väljer man "Saknar diagnos på kontakt" i sidfältet.  
 
OBS! Att välja Alla i sidfältet Typ blir i denna rapport inte meningsfullt 
eftersom man då lägger samman två delvis överlappande grupper. 
 
Genom att dubbelklicka på ett värde i tabellen kan man studera detaljerna 
(ev. personnummer, patientnamn och datum). 
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Xtra sjukskrivningsrapport 

Man har beslutat att vidareutveckla J3 rapport med ytterligare en funktion 
som syftar till att ge primärvården bättre utdata vad beträffar 
sjukskrivningsstatistik. Sjukskrivningarnas fördelning i enskilda 
diagnosgrupper kan lättare studeras med denna rapport. 
Rapporten visar således sjukskrivningar på ett delvis annorlunda sätt än den 
vanliga sjukskrivningsrapporten. 
• Sjukskrivningar redovisas per diagnosgrupp. 
• Endast sjukskrivningar med diagnos angiven inkluderas. 
• Kommun patient översätts till klartext för kända kommuner. 
• Sjukskrivningar kan delas in i korta och långa med valbar gräns 4 eller 

8 veckor. Gränsen ändras med en funktion som nås via en knapp i 
kalkylbladets överkant. 

• Åldersgrupp finns med från början. 
• Man kan med en knapp i kalkylbladets överkant välja mellan att visa 

antal eller % av rad 
 

Det finns 7 standardvyer att välja på från listrutan i kalkylbladets överkant, 
alla med diagnosgrupp som radfält: 
Andel Andel patienter med del- och heltidssjukskrivningar 
Kommun patient Patienternas kommuntillhörighet 
Kön Patienternas kön 
Längd Sjukskrivningarnas längd indelat i korta och långa 

enligt vald definition 
Vårdgivare Sjukskrivande läkare 
Åldersgrupp Patienternas ålder enligt aktuell gruppering 
År Sjukskrivningsår (meningsfullt då granskad period 

avser mer än ett år) 
 
Rapporten hämtar för det angivna datumintervallet data ur följande fält i 
Journal3-filerna: 
Kartotek:  Ålder beräknat från personnumret och per 

sjukskrivningsdatum, kön, personnummer (endast 
med hög behörighet), yrke, kommun 

Medisin:  Läkarnamn 
Ss99log: Medicinsk behandling (Ja/Nej och ev. text), 

rehabåtgärd (Ja/Nej och ev. text), 
sjukskrivningsdatum, diagnos vid sjukskrivningen, 
sjukskrivningens längd i dagar 

Ss99proc: Över 29 dagar, deltidssjukskrivning (timmar) 
Ss03log: Medicinsk behandling (Ja/Nej och ev. text), 

rehabåtgärd (Ja/Nej och ev. text), 
sjukskrivningsdatum, diagnos vid sjukskrivningen, 
sjukskrivningens längd i dagar 

Ss03proc: Över 29 dagar, deltidssjukskrivning (timmar) 
Ss07log: Medicinsk behandling (Ja/Nej och ev. text), 

rehabåtgärd (Ja/Nej och ev. text), 
sjukskrivningsdatum, diagnos vid sjukskrivningen, 
sjukskrivningens längd i dagar 

Ss07proc: Över 29 dagar, deltidssjukskrivning (timmar) 
Yrk_con: Yrkesstatus 
 
Genom att dubbelklicka på ett värde i tabellen kan man studera detaljerna 
(t.ex. personnummer, patientnamn och datum). 



Patientlistor  
Endast med hög behörighet 
 

 
Det finns på de tre flikarna till höger om Info-fliken i J3 Rapport möjlighet att 
ta ut patientlistor baserat på val av diagnoser, läkemedel eller lab. 

Diagnoser 
När man trycker på knappen Sök visas en dialogruta där man ställer in 
datumintervall och väljer diagnos. 
Diagnos kan väljas antingen från ICD-10 diagnoslista eller skrivas in som 
fritext i rutan Diagnosnamn. 
Om diagnos anges med fritext spelar val i ICD-10-listan ingen roll. 
För att få med vald PAL i patientlistan bockar man för PAL. 

 
 
Data presenteras initialt med namn, adress och personnummer för den/de 
sökta diagnoserna och med Avlidenstatus, Ålder, Kön och Vårdgivare som 
sidfält. 

Läkemedel 
Val av läkemedel och tidsperiod görs direkt i listan och fälten upptill i 
kalkylbladet. När man trycker på knappen Sök hämtas data för de patienter 
som uppfyller villkoren. 
Data presenteras initialt med namn, adress och personnummer för den/de 
sökta diagnoserna och med Vårdgivare som sidfält. 
Normalt behöver läkemedelslistan inte uppdateras men tycks det fattas 
läkemedel i listrutan kan en uppdatering vara nödvändig. 
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Lab 
Tryck på Sök för att välja labprov och ställa in datumintervall för utsökningen. 
Tryck OK för att starta sökningen i databasen. 

 
 
Data presenteras initialt med namn, adress och personnummer för det sökta 
labprovet och med Resultat som sidfält. 
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Stödfunktioner 
För att underlätta personliga anpassningar av de färdiga rapporterna ingår 
några stödfunktioner i rapportgeneratorn. 

Diagram 
Av markerade data kan man snabbt 
skapa ett diagram med ctrl-d eller 
valet Diagram från menyn J3 
Rapport och valet Diagram: 
 

 
Ytterligare funktioner nås från 
Stödfunktioner på samma meny med 
undermenyn  
 

 

Formatera om 
När man flyttar om i en pivottabell försvinner formateringen. Med denna 
funktion återställs den så att summarader och rubriker markeras på ett tydligt 
sätt. 
I senare versioner sker detta automatiskt när något ändras på rapportbladet. 

Deltotaler 
I en pivottabell med flera radfält kan man med denna funktion växla deltotaler 
av och på för det första radfältet. 

SQL 
För den tekniskt intresserade, med hög behörighet, går det att med denna 
funktion se hur SQL-frågan för aktuell rapport är konstruerad. 

Åldersgruppera 
Man kan med denna funktion åldersgruppera en pivottabell med ålder som 
radfält.  
Det spelar ingen roll om åldrarna redan är grupperade. Omgruppering sker 
enligt de åldrar som just nu är angivna i rapportgeneratorn. 

Spara data 
Pivottabellerna sparas som standard i Excel97 utan underliggande data. 
Genom att välja Spara data sparas de med data. De tar då större plats och 
innehåller patientdata men går i gengäld att arbeta vidare med vid en senare 
tidpunkt utan att skapa rapporterna på nytt. Tänk på att i så fall spara 
rapporten på ett säkert sätt.  
I Excel2000 sparas rapporterna alltid med data eftersom det annars inte går 
att studera detaljerna genom att dubbelklicka i pivottabellen.

 

Handledning J3 Rapport  15 (16) 



Technigence AB www.technigence.se 
Dalvägen 10  info@technigence.se 
793 40 INSJÖN  070-575 37 62 

Åldersgruppera 
Man kan med denna funktion åldersgruppera en pivottabell med ålder som 
radfält.  
Det spelar ingen roll om åldrarna redan är grupperade. Omgruppering sker 
enligt de åldrar som just nu är angivna i rapportgeneratorn. 
Däremot får det inte vara några filtreringar aktiva i sidfälten när funktionen 
körs. Har man aktiva filter får man en fråga om man vill ta bort dem och 
fullfölja åldersgrupperingen. 


	 Excel statistik för Journal 3 
	Förberedelser 
	Kopiering 
	Åldersgruppera 
	Exkludera testpersoner 
	 Tips! 
	Välja rapporter 
	 Rapporter 
	Diagnoser 
	Dokument 
	Kontakter 
	Kontinuitet 
	 Lab 
	Läkemedel 
	 Patienter 
	Patienter per journal 
	Sjukskrivningar 
	Sammanhängande sjukskrivningar 
	 Skador 
	Sökord 
	Tidbok 
	Vaccinationer 
	 Väntetid 
	Åtgärder 
	 Läkarkontakter utan diagnos 
	 Xtra sjukskrivningsrapport 

	 Patientlistor  
	Diagnoser 
	Läkemedel 
	 Lab 

	 Stödfunktioner 
	Diagram 
	Formatera om 
	Deltotaler 
	SQL 
	Åldersgruppera 
	Spara data 
	Åldersgruppera 




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


