
Hvordan ta ut data fra NTR ved bruk av datadump. 

Her er oppskrift på hvordan du kan få sykehusets data over i et Excelark og bearbeide dataene derfra. 

Velg «Rapporter» fra menyen øverst på registerets forside. Nederst på Rapportsiden velges 

«Datadump». 

 

Deretter velger du skjematype. Velg «Alle felter» for å få alle data samlet i datadumpen. Du kan også 

velge enkeltskjema, f. eks. skjemaet for akuttmottak, men i de aller fleste tilfeller blir det lite 

hensiktsmessig fordi du da får ut et begrenset datasett. 

 

Velg deretter «Generer». 

 

 



Du vil nå få opp en dialogboks hvor du kan lagre eller åpne direkte. Lagre filen på et sikkert filområde 

på sykehusets server som bare registerets representanter har tilgang til. 

 

   



Excel datadump fil 

Når du åpner Excel filen vil du få opp et dokument som inneholder alle datavariablene i registret ditt. 

Filen kan være uhensiktsmessig stor og brukes bare som et utgangspunkt for videre bearbeidelse av 

data. 

Dataene kommer fortløpende i kolonner med Traumedata først, deretter Ulykke, Prehospitalt osv i 

samme rekkefølge som det ligger i registeret. Slå opp i Definisjonskatalogen dersom du er i tvil om 

datafeltnavnene og skjematype. 

Skadegraderingen kommer til slutt og det er plass til 35 AIS koder. En AIS kode er plassert i en 

separat celle, til forskjell fra tidligere, hvor alle AIS kodene var samlet i en celle. Dette gjør det lettere 

å sortere AIS kodene. 

Fra kolonne HI til RN, kommer data for de relativt sjeldne tilfellene hvor det er fylt ut flere skjema for 

samme pasient for samme hendelse. Eksempel: pasienten blir primært lagt inn på sykehus med 

traumefunksjon (pasientens hjemsykehus), før han overføres traumesenteret. Deretter blir han 

overført sitt hjemsykehus igjen før utskrivelse til bopel. Det skal da registreres et intensivskjema for 

det siste oppholdet.  

Når du skal i gang med å bearbeide datasettet anbefaler vi at du kopierer all data fra originalfilen 

over i ett nytt ark og at du arbeider med dataene derfra. På denne måten opprettholder du 

originalfilen urørt. 

Data i disse eksemplene er manipulert og ikke identifiserbare. 

Kopiering; Marker globalt i hoved arket og kopier alle dataene. 

 
 



Åpne et nytt ark (evt gi arket et annet navn enn «Ark 2») og lim inn datasettet. 

 
Marker kolonnene du vil studere, i dette tilfellet pasientens NTR nr, ulykkesdato, alder og kjønn (hold 

inne CTRL og marker hver kolonne for seg). Dersom to kolonner står ved siden av hverandre 

markeres disse to sammen. 

 



Kopier de markerte kolonnene. 

 
 

Åpne et tredje ark og lim de fire kolonnene inn i der 

 

Nå har du en overkommelig mengde data å jobbe med. Lykke til med datauttrekket! 


