Dataudtræk i KMS –
Sclerosebehandlingsregistret
Dataudtræk vil sige at indtastede data fra KMS-skemaer kan trækkes ud i fx kommasepareret
format. Det kræver rettighed som ”Afdelings-analytiker” at kunne lave dataudtræk i KMS. Man får
kun data fra ens egen afdeling.
Vælg Dataudtræk i KMS-startbilledet

Der ses vindue med udtræksdefinitioner der tidligere er gemt.
Vælg ”Opret”, hvis du vil lave ny udtræksdefinition.

Opret

Der ses skemaernes unikke navne.
De eneste relevante er
SKLSTART_1 (Sklerose1: Start)
SKOPF_1 (Sklerose2: Opfølgning)
SKSTOP_1 (Sklerose3: Stop).
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De øvrige skemaer er specialskemaer, der ikke er brugbare ved almindelige dataudtræk
Der kan godt laves udtræk på flere skemaer samtidig, men det anbefales at nøjes med ét skema
ad gangen.
Markér det ønskede skema og flyt det over til højre.
Her er fx valgt Startskemaet.

Vælg de felter fra skemaet, som der ønskes udtræk på.
Her er fx valgt Præparat og 1. Injektionsdato.

Cprnr + Præparat + 1. injektionsdato er en eentydig identifikation af behandlingsregimet.
Felternes unikke feltnavne kan ses i datadokumentationen på
”sclerosereg.rh.dk” -> Indtastning & Data -> ”Datamanagement”
Der kan så samtidig ses felternes titel, hjælpetekst samt udfald.
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I næste trin kan tilføjes et filter på udfaldene af udvalgte felter. (I mange tilfælde er det nemmest at
lave filtreringen efter at dataudtrækket ér lavet)

Så skal der vælges, hvilken type udtrækket skal have.
Default fås et udtræk i en kommasepareret fil, som kan downloades.

Vælg ”Gem” hvis du vil gemme udtræksdefinitionen. Den bliver så synlig på 1. trin af dataudtræk.
Vælg den så her og vælg ”Hent”.
Vælg ”Udfør”, hvis du vil udføre dataudtrækket med det samme.
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Ved valg af ”Udfør” åbnes et nyt browservindue. Efter lidt tid kommer en ny menubjælke, som der
klikkes på og vælges ”Hent fil”,

Kort efter kommer en dialogboks, hvorefter man kan gemme dataudtrækket.

Kolonneoverskrifter i kolonneseparerede fil vil være således:
Patient CPR Efterna Fornav Hospi UnitCo UnitNam GC_SKLST_PREPARAT__1 GC_SKLST_1INJDATO__1
# _ID
nr.
vn
n(e)
tal
de
e
_1
_1

Det bemærkes at feltnavnene fra datadokumentationen er tilføjet
GC_ som præfix og
__1_1 som suffix.
Det har tekniske årsager og kan ikke ændres, men kolonnenavnene kan ændres ved importen til
Excel eller SPSS.
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