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Testmodulen med «Resultater» 

 [Oppdatert 22.6.2012 av Daniel Gjestvang] 

 

 
Extensor Testregistrering er en modul som muliggjør avansert registrering av tester og 
parametere. Den kan benyttes både til registrering av eksponeringer i arbeidslivet, samt 
generell helseprofil. Testmodulen finnes i pasientjournalen. 

Virksomheten kan ved å benytte Extensor Testregistrering bygge opp sin egen testbank, og på 
denne måten se statistikk og rapporter som genereres automatisk som et resultat av 
testmålinger. Resultatene kan sees både for enkeltpersonen, for en avdeling eller for 
bedriften som helhet. 

Modulen passer for alle kunder av Extensor, enten man er et rehabiliteringssenter, en 
bedriftshelsetjeneste, et sykehus eller en annen type virksomhet. 
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1 Testmodulen 

 
Testmodulen finner man som en del av pasient/ansattjournalen, som et 
eget skilleark.  
 

 
Når man åpner skillearket blir man møtt av dette vinduet: 
 

 
 
I vinduet vil det vises alle testene som er gjennomført for den valgte pasienten/ansatte. 
Markert med en rød sirkel på bildet er en vertøylinje som inneholder alle mulighene man har 
i modulen. 
 

Ved å klikke på et av de tre første ikonene kan man registrere resultatet av tester 
man har lagt inn i systemet. Man kan enten registrere resultatet av en test for en 
person, flere tester for en person, eller en test for flere personer. 

 
Det røde krysset brues for å slette en testregistrering.  

 
Dette ikonet brukes for å legg inn og administrere testene i systemet. 

 
Klikker man ikonet med en graf, kan man få en kurve som viser utviklingen for en test. 
 

Resultat-knappen åpner en egen modul for avansert beregning av diagrammer og 
statistikk, og bli omtalt i et eget kapittel i denne manualen. 

 
Skriver-ikonet brukes for å skrive ut oversikten over testen en person har gjennomført. 

 
Brukes for å oppfriske visningen av testrsultater  
 
Knappen brukes for å endre oppstillingen av  testene. 
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1.1 Administrere tester 

Før man kan begynne å registrere resultater av tester man utfører, må man legge inn testene i 

Extensor. Det er virksomheten selv som definerer hvilke tester som skal være tilgjengelige i 

testmodulen. Klikk ”Administrere tester” i på knapperekken: 

Her fyller du inn en kategori om du ønsker å 

gruppere testen sammen med andre tilsvarende 

tester. Dette er nyttig fordi testresultater innen 

samme kategori kan registreres i én operasjon. 

Videre fører du inn navnet på testen, referanse 

område og en benevning. Referanse område kan 

enten skrives slik som her, med større en 5, eller 

større enn 10, eller med to tall adskilt av en 

bindestrek (for eksempel 0-10). 

Når all informasjon er skrevet inn klikker du lagre 

for å lagre testen, og evt. ny for å legge inn flere 

tester.  

Tips: Man kan i referanseverdi feltet også bruke matematiske tegn som > eller = for å 

definere ønsket referanseområde. 

 

1.2 Registrere resultatet av tester 

Som vi nevnte tidligere har man flere muligheter når man skal registrere resultatene av en 
test. Vi ser nå på de tre ulike alternative registreringsmåtene. 
 

1.2.1 Registrere resultatet av en test 

 

 

Her velger du først kategori, så test og dato for når 

testen er utfylt, før du fyller inn resultatet og lagrer.  

Resultat kategori kan brukes dersom en test skal 

gjøres for eksempel på 2 ulike grupper, og man ønsker 

å ta ut statistikk for disse gruppene separat ved en 

senere anledning. 

Man har også mulighet til å legge inn en kommentar 

til testen. 
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1.2.2 Registrere flere tester på samme person 

 

 

Her velger man først kategori. Da får man opp alle 

testene som er lagret med denne kategorien. Man 

velger dato for registreringen, og fyller inn en 

eventuell resultatkategori. 

Resultatet føres inn på alle testene før man lagrer. 

 

 

 

 

1.2.3 Registrere flere personer på samme test 

 

 

Her velger du først hvilken test du vil 

registrere resultatene på, og setter 

datoen og klokkeslettet for 

testregistreringen. 

Deretter må du velge hvilke 

pasienter/ansatte som 

testresultatene skal registreres på. 

 

 

Dette kan gjøres ved å velge en pasient/ansatt i pasient/ansattutvalget for så å klikke på ”Ny 

– Valgte”, for så å gjenta prosedyren for alle aktuelle pasienter/ansatte. 

Man kan også velge ”Ny – utvalg” for å velge hele pasientutvalget. 
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1.3 Visning av testresultater i testvinduet 

Testresultatene vises i oversikten slik:  

Alternativt kan man bytte visning fra stående til liggende ved å trykke på ikonet helt til høyre:  

Da får man et bilde som ser ut som dette, hvor resultatene vises horisontalt per test. 

 

Hvis man ønsker kan man også vise resultatene som en graf. Da klikker man på ikonet:  

 

 

Her velger du ønsket 

test, som du få får opp 

som en graf. 

Man kan klikke på 

grafen for å kopiere 

den, for så å for 

eksempel lime den 

inn i et journal notat. 
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1.4 «Resultat» modulen 

Resultat delen av tesmodulen brukes for å lage diagrammer basert på resultatene av 
testene som er registrert på pasientene/de ansatte. 

Resultatene og diagrammene kan vises for en enkelt ansatt, en gruppe, eller for alle ansatte i 
en bedrift. For å åpne modulen klikker du på «resultat» ikonet. 
Du får da opp dette vinduet: 

 

Her finnes følgende funksjoner/muligheter: 
 

Her velger man hvilken visning man vil se diagrammer 
for. 

 
Krysser man av her vises kun testresultater som er 
registrert i mellom «fra» og «til» datofeltet. 
 

 
Brukes for å lagre diagrammet som en bildefil. 

 
Kopierer diagrammet slik at du kan lime den inn, for eksempel i en rapport. 
 
 
Brukes for å skrive ut diagrammet 
 
Brukes for å velge farge på kolonner eller kakestykker på diagrammet. 
 
Det er mulig å «flette» diagram direkte inn i en rapport i Extensor. Denne knappen 
brukes for å definere i hvilken størrelse diagrammet skal importeres. 

 
Verdiene man fyller inn her påvirker utseende på diagrammet 
som vises. For eksempel vil fontstørrelsen i diagrammet endres 
om man endrer denne instillingen. 
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1.4.1 Opprette visning, med gjennomsnittsresultat av flere tester 

Det første man må gjøre for å bruke «resultat» modulen er å opprette visninger. En visning er 

et valg av hvilke tester man ønsker å lage et diagram ut i fra, og informasjon om hvordan 

testresultatene skal presenteres i diagrammet.  

For å opprette en visning velger man «opprett 

ny/rediger» i «Visning:» feltet. 

Man får da opp et nytt vindu: 

Steg 1: Først må man angi et navn på visningen. 

Steg 2: Deretter velger man fra hvilken kategori av tester man vil velge testene. 

Steg 3: Velg en eller flere tester fra listen. 

Steg 4: Bruk de øverste 2 knappene for å legge til eller fjerne en og en test, eller de 2 nederste 

for å legge til/fjerne alle på en gang. 

Steg 5: Til høyre kan man nå se alle testene som er valgt ut til den aktuelle visningen. 

Når disse stegene er fylt ut kan man lagre visningen. 

 

Nederst i vinduet er det også en del tilleggsspørsmål man kan ta stilling til: 



8 
 

Man krysser rett og slett av for de alternativene man ønsker. Det er bare å prøve seg frem, og 

endre visningen om man ikke er fornøyd. 

PS: Setter man ikke inn noe i Y-akse minimum- og maksimum feltene beregnes dette 

automatisk ut i fra verdiene på svarene man registrerer.   

1.4.1.1 Visning av diagram 

 

Her velger man først hvilken visning man vil se (rød sirkel). Deretter velger man om man vil 

vise diagrammet for en pasient (valgt her), en bedrift, en gruppe eller for det valgte 

pasientutvalget (grønn sirkel).  

Til høyre i vinduet ser man diagrammet. Som vi kan se vises verdiene også i en søyle under 

diagrammet, da jeg anga dette i innstillingene i visningen på forrige side. 

Vi kan også se at det er flere valg for visning av diagrammet: 

Her kan man for eksempel velge å vise 

resultatene som et kakediagram. Vi vil vise 

denne type visning litt senere i manualen. 

Velger man «Fordeling på år» vil flere søyler vise seg ved siden av hverandre hvis det er 

registrert resultater på testen over flere år.  

 

Ønsker man å velge farge på søylene 

for de ulike årene, klikker man på 

ikonet med fargepaletten. 
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Nederst til venstre i visningsbildet finnes det en liten statistikk over dataen i visningen: 

 
 
 
 
Her kan vi for eksempel se antall deltagere, 
gjennomsnittsalder og kjønnsfordeling. 
 
 
 
 
 

 
Som vi kan se i den røde sirkelen, finnes det her flere faner. Fanene «Årstall», «Datoer» og 
«Personer» brukes for å filtrere hvilke testresultater som skal ligge til grunn for diagrammet. 

 
 
Jeg har her valgt fanen «Årstall». Jeg krysset 
også av for «Kun valgte», og valgte årstallet 
2012.  
 
I diagrammet mitt vil jeg nå kun se resultater 
fra år 2012.  
 
Dette kan være en fin måte å sammenligne 
resultater fra år til år. 
 
 

På akkurat samme måte kan man filtrere på datoer og personer også. 
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1.4.2 Opprette visning, med én test med flere svaralternativer.  

Vi har nå sett på hvordan man lager en visning for å hente ut et diagram som viser 

gjennomsnitts-resultatet av flere tester. 

En annen mulighet er å hente ut en prosentvis oversikt over hvor mange ansatte/pasienter 

som har svart de ulike svaralternativene.  

Vi åpner på nytt vinduet for å lage en visning:  

 

Her ser visningen litt annerledes ut: 

 

 

 

 

 

 

 
 
Istedenfor å velge alle testene fra en kategori i samme visning, slik som vi gjorde i visningen i 
det forrige kapittelet, har vi her kun valgt en test, men valgt å legge den inn 2 ganger. 
 
Vi har lagt den inn 2 ganger fordi det er 2 ulike svaralternativer på denne testen. 

- Testen er: Har du søvnproblemer? Og svar alternativene er Ja og Nei. 
 
Har man ja eller nei som svaralternativer på en test, kan man erstatte dette med 
svaralternativene 1 eller 2, for å få ut en statistisk oversikt over antall som har svart det ene 
eller det andre alternativet.  
 
For å opprette visningen gjør man følgende: 
 
Steg 1: Velg navn på visningen øverst i bildet 

Steg 2: Velg hvilken test vi vil lage en visning for. 

Steg 3: Opprettet en korrelasjon mellom svaret som er avgitt på testen og hva som skal vises i 

diagrammet. 

Korrelasjonen mellom svaret og hva som skal vises i diagrammet er her vist i feltene markert 
med en grønn og en lilla firkant. I den lilla firkanten definerer vi svaret på testen og i den 
grønne firkanten definerer vi hvilken tekst som skal vises i diagrammet. 
 
Eks: I den lilla firkanten står det «=1» og i den grønne står det «Ja». Dvs. at om deltageren 
har svart 1 så vil det i diagrammet vises som ja. 
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Dette vi se ut som følger i diagrammet: 
 
Her har jeg valgt resultater 
for ansatte i valgt bedrift 
(grønn sirkel), og 
«kakediagram» (rød sirkel). 
 
Som vi ser, har 75 % svart Ja.  
 
De har i realiteten svart 1, 
men visningen definerer at 
når de har svart 1, så skal de 
vises som «ja».  
 

 
 
En visning kan ha mer enn to svaralternativer. Da legger man inn testen like mange ganger 
som det er ulike svaralternativer i visningen: 

 
 
 
 

 

 

 

På bildet kan vi se at testen heter «Fett %». Jeg har i visningen definert 3 ulike «soner» som 
jeg ønsker å vise i diagrammet: 

- Sone 1: Hvis resultatet av testen er større en 25 
- Sone 2: Hvis resultatet av testen er mellom 20 og 24 
- Sone 3: Hvis resultatet av testen er mellom 10 og 19 

 
Dette vil da vises i et diagram som dette: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Her kan vi se hvor mange ansatte i bedriften «Brudservice AS» som havner i de ulike sonene 
basert på resultatet av testen de har utført, og som er registrert i Extensor. 
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1.5 Fletting av diagram inn i en Rapport i Extensor 

PS: Bug i versjon 1.17 gjør at dette ikke virker 100% 

En potensielt viktig funksjon i Extensor, er at man kan flette diagrammet fra «resultat» 

modulen rett inn i en predefinert rapport. På denne måten kan man ved få klikk lage en 

ferdig rapport til en kunde som inkluderer ulike diagram. 

 

1.5.1 Opprette en mal i Extensor med flettefelt «testresultat som graf» 

Først oppretter man en mal i Extensor på vanlig måte. Det kan enten være en rapport til en 

bedrift, eller det kan være en rapport som gjelder for den enkelte ansatte/pasient. Vi ser ikke 

i detalj på selve opprettelsen av malen i denne manualen (dette finnes i hoved superbruker-

brukermanualen). 

Når malen først er opprettet kan man sette inn følgende flettefelt: 

 

 

 

Man får da opp et vindu hvor man velger hvilken test-visning man vil flette inn: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Når man har valgt vising, som for eksempel «Søvnproblem-visningen» vi brukte som 
eksempel tidligere, vil det se ut som dette i malen: 

 
Her har jeg i tillegg satt inn en visning for «smerter i ledd» og satt det inn i en skjult tabell for 
at det skal se ut slik jeg ønsker i den endelige rapporten. 
 

Når man så kjører malen, vil flettefeltet hente diagrammet for den valgte 

visningen og legge dette i på angitt plassering i rapporten til bedriften eller til 

den ansatte/pasienten.  
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1.5.2 Definere størrelse på diagram i «Resultat» modulen 

Man kan selv definere hvor stor diagrammet man skal flette inn i en rapport skal være. 

Dette defineres i «resultat» modulen ved å klikke på knappen med en linjal. 

Man får da opp et vindu, som ofte kan være ganske lite, slik som dette: 

 

 
Her tar man tak i et hjørne (rød sirkel på neste bilde), og tilpasser størrelsen slik at man tror 
det vil passe inn i rapporten.  
 
Det kan et par forsøk å få det perfekt, så legg merke til antall pixler i overskriften når du 
lagrer størrelsen. Dette kan være til god hjelp hvis du vil endre standardstørrelsen på 
diagrammet. 

 
 


