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Undersökning för förbättring av analys och rapportering i 
kvalitetsregister 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Joel Damberg 

 

Kvalitetsregister är ett instrument för att utföra förbättringar och utveckla sjukvården i 
Sverige.  

Ett kvalitetsregister är en databas för att samla information om olika behandlingar som 
genomförts under en vårdkedja och resultaten från behandlingarna. Informationen som finns 
lagrad i ett kvalitetsregister används sedan till att utvärdera vården i så kallade rapporter.  

En rapport är en statistisk sammanställning av den lagrade informationen i kvalitetsregister. 
Med hjälp av rapporterna kan kliniker och sjukhus förbättra sina behandlingsmetoder eller 
ändra sina rutiner för att sjukvården ska bli så bra som möjligt. Uppsala Clinical Research 
center (UCR) tillhandahåller ett antal av de kvalitetsregister som finns i Sverige idag. För att 
framställa rapporterna använder UCR sig av programmet SAS. Det finns dock förfrågningar 
om alternativa program för att framställa rapporterna. 

I den här studien har det visats att R kan vara ett alternativ till SAS för att framställa rapporter 
från kvalitetsregister. I studien visas det att R kan köras i en server miljö; att R kan hämta ut 
information från kvalitetsregister och analysera information; att R kan framställa de diagram 
och tabeller som behövs för framställning av rapporter. För att kunna fastställa att R kan jobba 
med den mängd data som finns i ett kvalitetsregister har viss prestandatestning också 
genomförts. 
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Kvalitetsregister är idag ett av de viktigaste verktygen för att utveckla och förbättra 
sjukvården i Sverige. 

Kvalitetsregistren i Sverige är uppbyggda med hjälp av de professionella yrkesgrupper inom 
sjukvården som har användning av dem i sin yrkesvardag, som t.ex. läkare och sjuksköterskor. 
Många olika kliniker runt om i landet är med när registren skapas samt i förbättringsarbetet av 
dem. (1) 

Kvalitetsregister innehåller information angående patienters sjukdomar, diagnos, 
behandlingsdata samt resultatet av behandlingarna. Kvalitetsregistren används bland annat för 
studier angående hur effektiv en behandlingsmetod varit så att kontinuerliga förbättringar kan 
ske inom sjukhusmiljön och i hela behandlingskedjan för patienter. 

Alla kvalitetsregister har olika fokus som till exempel en viss behandlingsmetod eller en 
sjukdom. Kvalitetsregistren är också av varierande storlek, vissa består bara av ett hundratal 
rader och ett fåtal kolumner medan andra består av mer än en miljon rader med tiotal 
kolumner. 

Idag finns det 71st nationella kvalitetsregister i Sverige och flera är under utveckling och/eller 
planeras tillkomma. Ett nationellt kvalitetsregister är utvalt av SKL (Statens Kommuner och 
Landsting) som då ställer vissa krav på det som finns i kvalitetsregistren samt att man ska 
framta rapporter från kvalitetsregistren. 

Det finns fem stycken så kallade Kompetenscentrum för Nationella Kvalitetsregister. Dessa 
har i uppdrag att starta, driva, utveckla och underhålla kvalitetsregister. 

Basen för att ekonomiskt utveckla registren erhålls främst från SKL och Socialstyrelsen. 
Svenska Läkaresällskapet samt Svenska sjuksköterskeföreningen medverkar också på 
nationell nivå. 



 


UCRs (Uppsala Clinical Research center) Kvalitetsregistergrupp är ett av Sveriges fem 
kompetenscentrum för nationella kvalitetsregister. Det är ett uppdrag som ges av SKL 
(Sveriges Kommuner och Landsting) och av Socialstyrelsen gemensamt. Ett av UCRs 
huvudsyften är att ”utveckla, driva och förbättra nationella kvalitetsregister samt att fördjupa 
analys och rapportering från dessa register”. (2) 

UCR tillhandahåller följande tjänster inom kvalitetsregister (3) 

• Utvecklar och driver lokala, nationella och internationella register 
• Stöd för flerspråkshantering (samma register kan vara på flera språk) 
• Elektroniska dataformulär och datainmatning över internet 
• Patientinmatning av enkäter över internet 
• Import från och överföring till externa datakällor 
• Interaktiva enkla samt avancerade statistiska analyser 
• Rapportering med tabellarisk och grafisk presentation, såväl on-line som via 





   prenumeration 
• Underlag till årsrapporter och statistikstöd till analyser baserade på registerdata 
• Utbildning, support, monitorering 
• Drift och datasäkerhet 

Kvalitetsregistren vid UCR använder idag den tekniska plattformen OpenQreg. Plattformen är 
utvecklad av UCR för att lättare kunna starta upp och utveckla register. OpenQreg är en 
mjukvaruplattform som kan ta emot data direkt från internet eller andra databaser. Plattformen 
kan kopplas till folkbokföringsregistret för att ha tillgänglighet till nödvändiga persondata. 
OpenQreg är byggt på relationsdatabasen MySQL, verksamhetslogiken är skriven i Java och 
presentationstekniken i JSP samt HTML. 

Den tekniska plattformen OpenQreg är ett så kallat ”Open Source” (öppen källkod) program 
under GNU General Public License (GPL, 4) . Detta möjliggör en fri nedladdning och 
användande av OpenQreg. 

 


En rapport är ett dokument med fakta som innehåller analys av data i ett kvalitetsregister 
presenterade i diagram och/eller tabeller. Rapporten förmedlar således informationen som 
finns i kvalitetsregistren på ett visuellt och lättöverskådligt sätt. 

Det är framförallt två sorters rapporter som framställs. Dels framställs för varje register en 
årsrapport. Dessa rapporter är av storlek större och är en sammanställning av de olika 
registrens specifika data under det senaste året. Årsrapporterna framställs av 
rapportutvecklarna hos UCR. Målet med årsrapporterna är att få en bild över vilka 
förändringar som hänt under året som gått. Som exempel kan anges hur många patienter har 
tillkommit, hur har behandlingarna gått och så vidare. Årsrapporterna brukar publiceras i 
bokform. 

Den andra sortens rapporter som sammanställs är online-rapporter. Dessa utformas utefter 
kundernas begäran för respektive register och finns därför i skiftande karaktär och antal. 
Online-rapporterna har oftast ett flertal valbara parametrar, som till exempel åldersintervall, 
kön, riks/läns jämförelser mm. Med hjälp av dessa parametrar kan kunden själv få styra över 
vad rapporten ska innehålla.  
Online-rapporterna kan till exempel innehålla indelning mellan åldersgrupper; köns 
fördelning för olika diagnoser; hur många vårdtillfällen en avdelning haft under given tid. 
Användarna får ut online-rapporten via kvalitetsregistrets hemsida som en HTML sida, det är 
också via hemsidan som användaren kan fylla i parametrarna.  

Online-rapporterna är av varierande storlek, en del innehåller bara ett fåtal diagram och 
tabeller medan andra innehåller mångdubbelt fler. Skillnaden på rapporterna kan därför vara 
stora och detta gäller även för rapporter inom ett och samma register. 
Alla online-rapporter har endast en sak gemensamt: deras utseende och innehåll måste ha varit 
förprogrammerat av en rapportutvecklare. 

Målet med online-rapporterna är att ge användarna av kvalitetsregistren en möjlighet att få ut 
information som passar deras verksamhet bättre än vad årsrapporterna gör.  

  






 


SAS är ett system framtaget och utvecklat av företaget SAS Institute Inc. Detta system är 
skapat för att kunna hantera stora datamängder, skapa rapporter, utföra statistiska analyser och 
Business Intelligence. SAS är idag världsledande inom detta område. SAS är använt på över 
50,000 hemsidor i över 100 länder. (5) 

SAS är den programvara som UCR använder för att genomföra avancerade statistiska 
analyser från registren samt till att framställa rapporter. 

För att SAS ska kunna framställa rapporter inom en rimlig tid från beställning behöver 
informationen från kvalitetsregistren omarbetas och föras in i så kallade SAS Marts. Marts är 
SAS eget sätt att behandla stora mängder data för att snabbt kunna läsa in informationen som 
behövs för rapporterna. 

Dagligen överförs data från kvalitetsregistren till en SAS-server som bearbetar 
kvalitetsregistrens data och preparerar den genom att strukturera upp den i Marts. Dagens 
online-rapporter är helt enkelt ett SAS-script som hämtar data från Marts-tabellerna och sedan 
visar dessa data genom att rita upp diagram eller tabeller. 

 


UCRs befintliga system, OpenQreg, är under vidareutveckling för att få mer flexibilitet. Ett av 
de nya tilläggen kallas Qrep (6). Qrep släpptes så sent som 2010 och är fortfarande under 
aktiv utveckling för att skapa ett lättare sätt att analysera och skapa rapporter utifrån det data 
som finns i kvalitetsregistren. Qrep har också till uppgift att förbättra användbarheten för hur 
man hanterar rapporterna inom OpenQreg. I Qrep finns idag redan ett Open Source program 
för att kunna framställa rapporter nämligen Jasper Reports. Jasper Reports kan dock inte 
utföra några avancerade statistiska analyser och sammanställningar vilket gör det otillräckligt 
att använda som komplement till SAS. 

 

 


UCR använder idag SAS för att utföra avancerade statistiska analyser och för att skapa de 
rapporter som kunderna vill ha. Dock finns problem med att bara ha en källa att gå till för att 
utföra de uppgifterna då SAS inte kan göra allt. OpenQreg saknar idag ett stöd för ett open 
source verktyg som kan utföra avancerade statistiska analyser och sammanställningar. Då R är 
ett Open Source program skulle R kunna följa med OpenQreg när en användare vill använda 
sig av OpenQreg och då kunna skapa rapporter utan extra tillägg. Ett annat problem med att 
bara ha en källa att gå till kan vara att under utvecklingen av rapporterna är man låst till vad 
SAS kan prestera samt att det är svårt att hitta personal med rätt SAS-kompetens. 

UCR skulle behöva ett alternativt verktyg till SAS. Det mest intressanta programmet för 
ändamålet är statistikprogrammet R. 

 






 


R är en programmeringmiljö för utveckling av statistiska beräkningar samt för visning av 
grafiska tabeller och diagram. R kommer ursprungligen från programmeringsspråket S vilket 
var skapat för samma syfte. Idag är R ett av de programmeringsspråk som används mest av 
statistiker i den akademiska världen vid utveckling av sina verktyg. 

R är ett väldigt kraftfyllt statistiskt verktyg och programmeringsspråk. R kan effektivt hantera 
stora matriser och datatabeller. R kan erbjuda en mängd olika avancerade statistiska och 
grafiska analyser som exempelvis ”linjär och ickelinjär modulering, klassiska statistiska test, 
tidsserieanalyser, klassifikationer, skapa kluster och mycket mer” (7).  

R är liksom OpenQreg ett ”Open Source” program under GNU General Public License (GSL, 
4) vilket betyder att det står var och en fritt att använda R och vidareutveckla R så länge 
reglerna i GPL följs. Detta gör att R kan bli modifierat för att det passa ens egna problem och 
behov. 

En av egenskaperna som medföljer av att R är ett ”Open Source” program är att det möjliggör 
för många utvecklare att hjälpa till att förbättra R. Detta sker oftast genom att utvecklarna 
skapar ett tilläggspaket till R som sedan kan laddas upp till Comprehensive R Archive 
Network (CRAN) (8). Andra användare av R kan då komma åt dessa paket för nerladdning 
och installation. Det finns också andra nätverk där paket sprids exempelvis Crantastic (9) och 
R-Forge (10). 

Då det finns väldigt många paket ute på ovan nämnda nätverk är sannolikheten att det finns 
ett paket som löser problemet väldigt stort.  

Ett område som R är känt för är dess grafiska kapacitet, R har väldigt stor variation på vad 
den kan skapa när det kommer till att visa upp resultat med hjälp av grafik. 

Uppgiften i detta projekt är alltså att undersöka om R kan vara ett alternativ eller komplement 
till SAS för avancerad statistik analys samt utveckling av rapporter från kvalitetsregistren. 

För att uppgiften lättare hantera uppgiften delades den upp i mål samt delmål. 

 




 


1. Kartlägg de processer som används idag för SAS-analyser och rapporter 

2. Undersök vilka fler verktyg/komponenter som behövs utöver R för dataanalys och 
rapportering 

3. Utarbeta ett förslag till integration av R samt analysera hur en sådan lösning kan passa in 
på UCR 

4. Implementera och genomför en pilotstudie i något aktuellt projekt/register på UCR 

 





 


Följande kapitel beskriver de metoder som användes för att uppnå varje delmål i projektet 

 


Intervjuer av tre nyckelpersoner inom UCR (20,21,22) användes för att kartlägga de processer 
som används idag för SAS-analyser och rapporter samt för att få information om vilka 
verktyg/komponenter som kan behövas utöver R för att utföra dataanalys och rapportering.  
För ytterligare information om verktyg/komponenter utöver R som behövs kontaktades även 
Niels Steen Krogh från ZiteLab, ett danskt företag som redan använder sig av R för att utföra 
liknande rapportering som UCR gör. 

Vid uppbyggnad av prototypen i pilotstudien intervjuades Olov McKie (23) för information 
om hur Qrep är uppbyggt. 

 


För att hitta de verktyg och komponenter som behövs och är tillgängliga för att kunna 
använda R vid UCR användes till största delen Internet, dels via sökningar från sökmotorn 
Google och dels via R forumet (11) och deras e-post lista. 

 


För att visa om R kan fungera på UCR delades uppgiften in i mindre delar som testades var 
för sig. Delarna bestod av följande tester. 

• Test av kommunikationen mellan R, MySQL samt respektive verktyg och om de 
fungerar på ett tillfredsställande sätt som ett ”stand-alone” koncept eller om ett 
tredjepartsprogram krävs som gör länken mellan registren och användaren möjlig.  

• Därefter testades om R klarar av att hantera den stora mängd data som hanteras i ett 
kvalitetsregister. 

• För att kunna fastställa att R kan leva upp till de krav som kan ställas på rapporterna 
testades om R kunde återskapa ett antal representativa rapporter som redan finns 
skapade i SAS. 

• Undersökning av hur resultaten kan presenteras för användaren, det vill säga vilka 
format R kan återge resultaten i som till exempel diagram, pdf, HTML m fl. 

• Test av om R kan arbeta utifrån en server miljö. 

• R-Node som tillfördes under projektets gång testades avseende dess brukbarhet som 
webbgränssnitt för statistiska analyser. Här undersöktes även säkerhetsaspekter. 

 


Efter val till förslag på integration av R byggdes en prototyp till ett kvalitetsregister upp med 
hjälp av Qrep samt Rserve med R paketen RMySQL och R2HTML. 







 

 



Projektet startade med att ta reda på hur rapporttillverkning och rapportutveckling görs idag. 
För att utreda vad ett kvalitetsregister är var det vissa frågor som behövde få ett svar. Hur ser 
ett kvalitetsregister ut? Hur är det uppbyggt? Hur används det idag? Då projektet går ut på att 
försöka se om R kan vara ett alternativ eller komplement till SAS behövdes också frågor om 
SAS besvaras. Hur används SAS idag? Vad gör SAS med registren? Är det någon SAS 
funktion som är ett måste att ha?  

En stor del av projektet går ut på att visa att R kan skapa de rapporter som SAS skapar idag, 
därför finns det ett antal frågor som behöver besvaras om rapporter. Vad är en rapport? Vilka 
använder rapporterna? Vilka skapar rapporterna? Vad måste finnas i en rapport?  

Många frågor kom också fram under arbetets gång varför frågeställningarna fick modifieras 
och ställas löpande. 

För att få svar på frågorna utfördes intervjuer med nyckelpersoner inom UCR (20,21,22)  

 


För att utföra statistisk analys samt skapa rapporter använder UCR SAS. När en användare 
beställer en online-rapport från kvalitetsregistrets hemsida körs ett SAS-skript. SAS-skripten 
är skapade av rapportutvecklarna hos UCR. Informationen som SAS-skripten hämtar kommer 
inte direkt från kvalitetsregistren utan från SAS Marts.  

För varje register finns det ett antal rapporter. En rapport är åtkomlig för kunderna via 
kvalitetsregistrets hemsida. Vid beställning av en rapport kan oftast ett urval på olika 
parametrar göras som t.ex. tidsintervall och kön. Rapporten skapas sedan utifrån vilka 
parametrar som har valts. Rapporternas utseende och vad de ska innehålla är alltid förbestämt 
och förprogrammerat av rapportutvecklarna som finns på UCR. 

En rapport kan bestå av antingen diagram eller tabeller eller både och, dels beroende på vilka 
för parametrar som valts och dels beroende på vad rapportutvecklaren ville visa med 
rapporten. 

Det finns ibland behov från kunderna att få göra egna analyser till exempel till någon 
pågående forskning, av kvalitetsregisterdata. Dessa kunder kan på begäran få ut registerdata i 
form av Excel exporter. Trots att de flesta kvalitetsregister har Excel exporter av data så 
används denna tjänst relativt sällan i förhållande till online-rapporterna. 

 


UCR har idag ett tjugotal kvalitetsregister, alla har de sitt eget fokus, allt från akuta 
hjärtsjukdomar till rehabiliteringsmedicin. De olika kvalitetsregistren varierar i storlek från 
miljoner registreringar (patienter eller vårdprocesser) till att bara ha ett hundratal. 
Variationerna gäller också tillväxttakt av registreringar och antal användare av 
kvalitetsregistret. 





Alla register uppbyggda av UCR bygger på samma plattform, OpenQreg. De ser därmed 
funktionsmässigt väldigt lika ut.  Detta gör att det är förhållandevis lätt att utveckla nya 
kvalitetsregister samt att snabbt få dem i drift. 

Det som mest skiljer de olika registren åt är vad som sparas i dem, vad det är som registreras. 
Det finns också vissa skillnader av informationsflödet för kvalitetsregistren. 

Arbetssättet att föra in information i registren är oftast en kontinuerlig process som följer en 
patient eller en vårdprocess. Först registreras en grundregistrering och bygger därefter ut den 
med uppföljningar, provtagningar, operationer med mera. Ibland registreras också ett avslut 
av patientens vård eller att en vårdprocess blivit avslutad.  

Det mesta registreras med hjälp av kvalitetsregistrets hemsida där det finns olika 
inmatningsfält för att föra in det data som behövs. Data rapporteras också in automatiskt till 
registren, vilket är något som UCR eftersträvar ska gälla större delen av datat/informationen. 

Regelbundet körs ett flertal SAS-skript som hämtar den information som behövs för att göra 
de olika rapporterna från kvalitetsregistren. SAS-skripten bearbetar informationen och sparar 
ner det i så kallade SAS Marts. (Bild 1) 

Inmatningssystemets alla texter respektive möjliga val som finns i listboxar används för att 
skapa lables och format till SAS Marts. Skripten skapar således något som kallas för SAS 
format och ett SAS dataset som innehåller tabellnamn, variabelnamn och vilken label eller 
eventuellt format som skall användas.  Med hjälp av dem behöver inte rapportutvecklaren 
hålla reda på vad alla förkortningar i kvalitetsregistren betyder utan SAS håller reda på dem 
själv.  
Allt detta görs för att snabbt ska kunna framställa online-rapporterna när kunderna vill ha dem 
samt att det inte ska behöva krävas extrem hårdvaruprestanda när de körs. 

 











Processen med skapande av SAS Marts bedöms idag vara mycket viktig i framtagande av 
rapporter eftersom den är mycket tidsbesparande. Detta måste beaktas i det fortsatta arbetet 
med projektet.   

 


När en kund vill komma åt en skapad rapport får kunden logga in till det kvalitetsregistret 
som rapporten är uttagen ur. Varje kund är kopplad till en viss vårdenhet vilket gör att kunden 
endast kommer kunna få fram data från den specifika vårdenheten. När kunden är inloggad får 
den möjlighet att välja vilken rapport den vill studera. När rapporten är vald kan parametrar 
ändras för att göra rapporten mer riktad till det kunden är intresserad av. Därefter skickas 
beställningen iväg till SAS servern som utför de SAS skript som behövs för att få fram 
resultatet av rapporten. Resultatet skickas sedan tillbaka till användaren och visas i form av en 
HTML sida. (Bild 2) 

 

 

 


Mängden paket som finns till R gör det olämpligt att ta upp alla paket som studerades under 
projektets gång. De paket som ansågs kunna passa in hos UCR och värda att testas samt 
diskuteras presenteras nedan. 

 


Vid intervjun med S Gustavsson (20) framgick det att det fanns ett danskt institut, ZiteLab 
(12), som redan använder sig av R för att skapa liknande rapporter som UCR gör. Detta ledde 
fram till ytterligare en intervju, denna gång en telefonintervju med nyckelpersonen för deras 
kvalitetsregisteravdelning, Niels Steen Krogh. 

En av anledningarna till att kontakt togs med ZiteLab var att indikationer givits att de löst 
problemet med förbehandlingen av data på ett mer effektivt sätt än dagens SAS Marts. 
Information om hur en sådan lösning skulle se ut är mycket intressant för den fortsatta 
utvecklingen av rapporter vid UCR. Den preliminära informationen som Zitelab gav oss var 
att nyckeln för deras lösning var python. Därav fokuserades projektet till en början på en 
python R lösning. 

ZiteLabs lösning gick ut på att kombinera python och R för att framställa rapporter och 
bearbeta informationen i kvalitetsregistren. Python används som bas, då python mottar 
inkommande förfrågningar om rapporterna samt startar R-skripten och skickar sedan tillbaka 
resultatet till användaren. 
Svaret på hur de löst den mellanliggande behandlingsdelen av data blev en besvikelse. 
ZiteLab använde de sig av en till databas. Med hjälp av den nya python innehöll den nya 










databasen färdigbearbetad data till R, som R sedan använde för att utföra statistiska analyser 
och för att skapa rapporter. Den extra databasen motsvarar i princip de SAS Marts som 
används idag. 

RSPython 
RSPython är ett R paket som tillåter R köra pythonscript tillsammans med funktioner i R. 
Paketet testades inte i någon större utsträckning då det har slutat utvecklas.  
Att paketen eller programmen är under utveckling är en viktig del i det här projektet för att det 
nya förslaget ska vara aktuellt över en överskådlig tid. 

Rpy2 
Rpy2 är ett pythonbibliotek som tillåter programmeraren att köra R kommandon från python-
script. Biblioteket är ett av det mest använda på marknaden för detta ändamål. Rpy2 är också 
under utveckling vilket är viktigt. 

Vid test upplevdes Rpy2 lätt att arbeta med då man kan python. 
Arbetsgången är sådan att man låter python hantera data medan R används som en grafik 
generator och för att utföra avancerade statistiska beräkningar. 

MySQL-python 

För att komma åt det data som finns i kvalitetsregistren och föra över dem till python och 
sedan till R behövs en koppling, denna koppling ges av MySQL-pythonbiblioteket. Paketet 
gör det möjligt att utföra MySQL kommandon från python, som i sin tur möjliggör 
inhämtning av data från en MySQL databas till python. 

När dessa paket var identifierade skapades ett python skript, för att se om det gick att arbeta 
med python och R för att producera exempelvis diagram. Pythonskriptet läste in data ifrån en 
fil med slumpvis genererad data, datan skickades in till R. R utförde statistiska beräkningar 
och framställde ett diagram av den inskickade datan. 

Efter utförande av tester av paketen och biblioteken här ovan stod det klart att i en python R 
lösning ska python vara spindeln i nätet som drar i alla trådar eftersom python är bättre 
tillämpat för att utföra de mer administrativa uppgifterna. Python hämtar data från registren, 
arbetar om data till dess att de kan ges till R. R utför statistiska beräkningar samt tar fram det 
grafiska materialet som behövs och skickar tillbaka resultatet till python. Python har sedan i 
uppdrag att ge resultatet tillbaka till frågeställaren. (Bild 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 









Utvärdering: 

Företaget ZiteLab i Danmark (12) använder sig redan av en python - R lösning. Deras lösning 
är den samma som beskrivs här; python som en spindel i nätet som tar in information från 
användaren, förbereder data på ett sätt som passar R och skickar sedan data samt instruktioner 
till R för analys.  

Det kan konstateras att en lösning med python och R kombinerat är en möjlig väg att gå för 
att implementera R vid UCR. Vid en sådan tillämpning behövs dock ett större 
utvecklingsarbete göras av en pythonplattform innan lösningen blir produktionsduglig. 

 


Från mötet med ZiteLab (12) framkom att det skulle kunna fungera för UCR med en Java – R 
kombination då UCR’s plattform bygger på Java. Därför flyttades fokus till en Java-R 
kombination.  

RJava 
RJava fungerar som RSPython fast med Java istället för python. Körning av Java tillåts inifrån 
R. RJava möjliggör skapande av Java objekt, kan köra metoder och få tillbaka information om 
Java objekt från R. 
Detta paket tillåter även körning av R från Java program, det vill säga att man kan utföra 
avancerad statistisk analys samt skapande av diagram från R i ett Java program. 

Rserve 

Rserve är ett program delat i två komponenter, en serverdel och en klientdel. 

I serverdelens funktion tillåts att även andra klienter får skapa en R session som sedan kan ta 
emot R kommandon och skicka tillbaka svaret från kommandot till den dator som anropet 
kom ifrån (Bild 4). Serverdelen kan bli konfigurerad på samma sätt som andra 
serverrelaterade program, för säkerhet kan lösenord begäras för att kommandot ska tillåtas. 
Fler inställningar finns att tillgå som exempelvis begränsningar av bandbredden. 

Klientdelen är den del som initierar länken mellan ett program och servern. Klienten finns 
utvecklad för Java, C/C++ samt PHP. Klienten fungerar på så sätt att den skapar en länk till 
servern. Denna länk används för att skicka in de kommandon som användaren vill ha svar på 
till R servern. Klienten tar emot resultatet, sedan är det upp till programmet som använder 
klienten att presentera resultatet på bästa sätt. (Bild 4) 

 

Utvärdering  

 

 

RJava är unikt då paketet tillåter kommunikation från båda håll, det vill säga RJava kan 
kommunicera med Java från R och från Java till R. 
Den väg som är mest intressant för detta projekt är dock kommunikationen från Java till R. 
Detta beroende på att dagens system hos UCR bygger på att Java är den som initierar skripten 
och tilldelar användaren resultatet. 























För både RJava och Rserve fungerar kommunikationen mellan Java och R på samma sätt rent 
syntaxmässigt. Rserve bedöms vara bättre lämpad för UCR då dess kommandon inte behöver 
skickas till samma dator utan kan skickas till en R server. 

Det visade sig finnas olika sätt att evaluera de kommandon som skickas till R via Rserve. 
Valen som finns är endera att bara läsa igenom kommandot för att se att det är korrekt eller att 
skicka in kommandot som det är till R och låta R säga om det är något fel på kommandot. 
Annars finns kombinationen att först kontrollera kommandona och om de är korrekta skicka 
in dem till R. 

Programmet som använder klienten av Rserve kan säga åt R att läsa in specifika script, dock 
måste dessa script ligga på R servern för att den ska kunna hitta dem. Om filerna ligger på en 
annan dator måste de först läsas in i Java för att sedan skickas med till R som en textsträng. 

För utveckling av nya rapporter gör kopplingen mellan R och Java det lätt för UCR då 
utvecklaren enbart behöver skriva ett R script som producerar det resultatet som efterfrågats 
och sedan använda Rserve för att köra R scriptet. Det är dock upp till Java-programmet att 
utarbeta resultatet som skickats tillbaka från R servern. 

Det finns dock några problem med Rserve. Rserve skapar en ”riktig” R-session på R servern 
för varje länk som skapas. Med ”riktig” menas att för varje länk som skapas kommer det att 
bli som om en ny användare startat upp R som vanligt.  
Detta gör att om ett kommando skickas in som ska rita upp ett diagram på skärmen kommer 
detta ske på servern och inte på användarens skärm. Kommandon som skickas in till R 
servern måste alltså kontrolleras att de inte öppnar oönskade grafiska fönster eller utför andra 
kommandon som ingen någonsin kommer att se utan bara kommer att ligga och dra prestanda 
från servern. Det finns också kommandon som är rent av farliga om de skickas till server 
som ”shutdown()” vilket skulle slå av hela R sessionen om det mottogs och på så vis krascha 
hela den länken. Mer om hur dessa problem kan hanteras finns i 8.2.2 

 


För att kunna hämta information från kvalitetsregistren behövs en koppling mellan R och 
MySQL. På R-forumet (11) fanns ett paket med kopplingen vilket också rekommenderades 
starkt. Beslut togs om att använda detta paket för fortsatt studie av MySQL och R.  

RMySQL 

RMySQL är ett R paket som tillåter R att skicka SQL kommandon till en MySQL server. 
Detta medför att R kan få tillgång till det data som ligger i kvalitetsregistren. 

Det finns två sätt att arbeta med det data som finns i kvalitetsregistren med hjälp av MySQL 
och R.  

Det första alternativet är att göra de flesta databehandlingar till exempel att para ihop olika 
dataset, sortera efter en specifik kolumn, mm direkt i MySQL. Det som skickas in till R är ett 
färdigt dataset som R direkt kan skapa ett diagram eller liknande av.  

Det andra alternativet är att databastabeller läses in i R och därefter utförs sedan alla 
nödvändiga behandlingarna i R. 

För att testa vilket av dessa två sätt som är mest effektivt skapades fyra testfall. Testen 
skapades för att kunna fastställa vilket av alternativen som är effektivast resursmässigt. 





De fyra testen är: 

Vy 
Det här testet testar brukbarheten av en funktion på MySQL servern som kallas vyer. En vy är 
en förutbestämd fråga som ligger lagrad i databasen. En vy kan sedan anropas vilket leder till 
att frågan som vyn står för utförs. 
Vy testet skapar alltså en vy i kvalitetsregistret som R enbart behöver anropa för att ladda in 
all data som behövs för att utarbeta en rapport. 

Tables 
Tables kan jämföras med en vy men istället för att ha en färdig fråga finns det en redan färdig 
tabell i databasen. Tabellen innehåller den information som behövs för att framställa det 
diagram som efterfrågas. Tabellen hämtas in till R som den är, för framställning av diagram 
eller utförande av statistiska analyser. Tables testet motsvarar det ZiteLab hade i sin lösning 
för förbehandling av kvalitetsregisterdatat. 

Rscript 

En test av om all databehandling görs i R. Rådata inhämtas från kvalitetsregistret och sedan 
bearbetning av data med hjälp av R och slutligen produktion av det diagram som efterfrågas. 

RData 
Arbetssättet testades genom att först inhämta data in till R och bearbeta datat så att den passar 
rapporten som utvecklas. Dessa data sparas ner till en så kallad RData-fil vilket är en fil som 
innehåller det färdigpreparerade datat. RData-filen kan sedan laddas in i R igen vid 
vidarebearbetning av informationen till exempel till en online-rapport. Detta alternativ att 
arbeta med bearbetningen av data från kvalitetsregistren är det som mest liknar det SAS gör 
idag med SAS Marts. 

Alla tester genomfördes genom att likvärdiga R-skript skrevs för varje testfall, en stor mängd 
data (en matris på ca 1milj rader och 10 kolumner) från kvalitetsregistren valdes ut som test 
data, samma data användes till alla test. Därutöver skrevs ett till Rskript som körde testen fem 
gånger och räknade ut medelvärdet av de ihopsamlade värdena. 

Koden för de olika testerna finns under Appendix A. 

Utvärdering: 

RMySQL paketet ger den nödvändiga länken mellan R och kvalitetsregistren. Med hjälp av 
RMySQL kan R hämta den data som behövs för avancerade statistiska analyser samt 
utveckling och skapande av rapporter. 
Det finns några fina finesser som paketet kan göra och som underlättar vissa arbeten, 
exempelvis kan man be om delsvar från en tabell. Detta möjliggör att en stor tabell med 
mycket data kan delas upp den i mindre deltabeller vilket i sin tur möjliggör bearbetning av 
data bit för bit.  

RMySQL öppnade också upp för två sätt att arbeta med bearbetning av register data.  

Det första sättet är att läsa in all tillgänglig data i R och sedan använda R för att sortera och få 
fram det data som man egentligen är ute efter.  

Det andra sättet är att skriva MySQL kommandon så att det blir MySQL servern som gör 
grovjobbet och parar ihop tabeller och sorterar data. 





Testen som utfördes för att studera de olika alternativen visade att de två sätten att arbeta 
mellan MySQL och R är ungefär lika effektiva, speciellt när det kommer till RAM och CPU 
användning. Tiden det tog att utföra de olika testen var också snarlika men skiljde sig 
tillräckligt för att slutsatser ska kunna dras. 

Vy och Rscript testen hade nästan samma resultat medan RData och Tables testen var snarlika.  
De fyra testen kan delas upp i två grupper grupp A respektive grupp B (tabell 1). 

Grupp A Grupp B 

Vy RData 

Rscript Tables 

 
Både A och B hade samma mängd använt RAM och CPU men skillnaden i tid mellan 
grupperna var desto större. Grupp A var ungefär 5 gånger långsammare än grupp B vilket kan 
ha stor betydelse vid val av arbetssätt (tabell 2). 

Den stora skillnaden mellan grupperna är att grupp A arbetar direkt mot registren och hämtar 
data med löpande bearbetning. Grupp B däremot laddar bara in färdigpreparerad data som 
mer eller mindre bara kan visas i form av diagram eller tabeller. 

Grupp A behöver inte vara ett sämre sätt att arbeta bara för att det är snabbare än grupp B, de 
båda grupperna har sina egna fördelar. För rapporter eller analyser som inte kräver speciellt 
stora databehandlingar är grupp A att föredra då denna arbetar med realtidsdata. För mer 
krävande studier och rapporter krävs nästan alltid någon form av förberedande bearbetning av 
data innan användning varför grupp B skulle vara det som är lämpligast att använda. 

 Vy Rscript Tables RData 

Tid (s) 54,002 51,584 14,736 14,900 

CPU 100 % av 1 
kärna 

100 % av 1 kärna 100 % av 1 kärna 100 % av 1 kärna 

RAM 
(MB) 

Ca 700 Ca 700 Ca 700 Ca 700 

 

 

 


Paketen och programmen som nämns i det här avsnittet har testats men är av sådan karaktär 
att de inte har något direkt inflytande på om R kan användas hos UCR eller inte. 

R2HTML 
R2HTML är ett paket som möjliggör att skapa HTML kod av det man vill visa såsom diagram 
eller tabeller. Paketet kan också automatiskt generera en HTML sida utifrån vissa 
inställningar. 















 


R-Node paketet identifierades under undersökningens gång med Java och R kopplingar. 
Programmet är till för att användare ska ha möjlighet genomföra avancerade statistiska 
analyser med hjälp av R från vilken dator som helst som har tillgång till internet. R-Node är 
alltså ett webbgränssnitt för statistik analys med hjälp av R (Bild 5). Detta ingick inte i de 
grundläggande målen att undersöka, dock är det ett program UCR skulle kunna ha 
användning utav. Därför beslutades om att en tilläggsstudie av R-Node skulle genomföras.  

Teorin var att vissa användare av kvalitetsregistren till exempel forskare, själva skulle få 
logga in till en R-Node session för att kunna utföra statistisk analys av kvalitetsregisterdata 
och framställa de diagram eller tabeller som användaren är ute efter. UCR delar redan idag ut 
en viss del av data som finns i kvalitetsregistren till vissa kunder. Datat exporteras då i Excel 
format. R-Node skulle möjliggöra ett mycket mer flexibelt arbetssätt och kunden skulle aldrig 
behöva vänta utan bara logga in för att få tillgång till det data som kunden har tillstånd att 
studera.  

 

R-Node tillhandahåller funktioner för att ladda upp egen data för att kunna jämföra med det 
data som finns i kvalitetsregistren. Funktioner för att spara ner det data som finns i R-Node till 
användarens lokala hårddisk finns också. 










Det finns också goda säkerhetsinställningar i form av inloggnings användare, det vill säga att 
man måste vara en registrerad användare för att kunna logga in och använda sig av R-node. 
Dock är det lite krångligt att administrera användare då detta måste göras via ett script på 
webbservern samt att det måste ske separat från användarna som läggs till som användare av 
kvalitetsregistren. 

För att användare inte ska kunna utföra otillbörliga kommandon i R-Node så som ”shutdown()” 
eller ”q()” som skulle slå av R-node finns det en lista över förbjudna kommandon som kan 
uppdateras. Detta leder till att användare kan avvärjas från att skriva in otillbörliga 
kommandon till servern av misstag. 

Test av R-Node.  

R-Node testades genom att enbart skriva enkel R kod för att kontrollera att rätt resultat 
framställdes.  

Vidare testades mer avancerade statistiska analyser med inhämtad information från 
kvalitetsregistren. Informationen användes för att framställda diagram utifrån analyserna.  

Därutöver genomfördes ett antal tester av R-Node för att undersöka hur säkert R-Node var 
mot olika sorters ”attacker”, till exempel ett script med kringgående kod för de otillbörliga 
kommandona skickades in till R-Node för att se om det passerade spärrarna.  

Test av begränsning av specifik data beroende på användare genomfördes också. 

Utvärdering: 

R-Node har en riktigt bra design och är väldigt lätt att använda, såväl för användare och som 
för administratör. 

Det finns dock några större problem med R-Node som gör det i dagsläget svårt att tillämpa 
inom UCR. 

R-Node kräver att användaren har R-kompetens vilket det inte är säkert att de forskare som 
skulle behöva tjänsten har. 

R-Node har också vissa problem att visa och hantera stora dataset, detta kan resultera i att R-
Node servern kraschar. 

Överskuggande problemet är de säkerhetshål som finns i R-Node. Om en person skulle vara 
ute efter att förstöra finns det sätt att gå runt blockeringen av kommandon och kunna skriva in 
vilka kommandon man önskar. Som följd av att inga blockeringar finns av kommandon skulle 
R-Node kunna bli utnyttjad som en bakdörr in till UCR's system. 

Vilka diagram typer och andra grafiska visningar som R-Node kan visa är hårdkodat i R-Node. 
Det betyder att om en användare vill ha en viss sorts diagram som inte finns med på listan 
över tillåtna diagram i R-Node kommer inget resultat visas på deras skärm. R-Node ger heller 
inget felmeddelande om detta, kommandot kommer att gå igenom men ingenting kommer att 
ske rent grafiskt vilket kommer att förvirra användaren. 

Efter kontakt med utvecklaren (25) kunde det fastslås att en säkrare hantering kan utarbetas i 
ett samarbete med honom. 

För fler bilder på R-Node se Appendix C.






 


För att målen ska kunna nås måste R kunna utföra det SAS gör idag, skapa avancerade 
statistiska analyser samt sammanställningar. En rapport är en samling diagram och/eller 
tabeller som innehåller information från ett specifikt kvalitetsregister med kundspecifika krav. 
För att kunna visa att R kan utföra detta testades detta i tre faser. 

• Fas 1 undersökte om R kan producera de nödvändiga resultaten 

• Fas 2 undersökte om R kan hämta och använda informationen som finns i 
kvalitetsregistren 

• Fas 3 undersökte om R klarar av att arbeta med den mängd data som kan användas i 
rapporterna. 



 


Den första fasen användes enbart R för att visa på att det går att skapa diagram och tabeller i 
olika format, som exempelvis vanliga bilder jpeg, png med flera. Andra aspekter kan vara om 
R kan skapa pdf'er eller generera HTML kod för att kunna visa de diagram och tabeller som 
scripten genererat. 

R kan med hjälp av olika tilläggspaket återge informationen den har i ett stort antal olika 
format till exempel PDF, LaTeX, HTML, jpeg, Excel och många flera. R är därmed väldigt 
flexibelt när det kommer till att presentera resultat. 

Några format som ansågs mest troliga att behövas senare i projektet valdes ut för mer testning. 
Dessa var PDF, png och HTML. 

Data som användes för att framställa diagrammen kommer från exempel data som ligger med 
i grundpaketet till R och kallas för iris. Iris består av data från olika mätningar av tre sorters 
blommor, man har mätt längden och bredden av blommornas kronblad samt foderblad. Från 
iris gjordes två stycken olika diagram, det första är ett vanligt spridningsdiagram mellan 
längden på kronblad och foderblad hos blommorna samt att kategorisera de olika 
blomsorterna med hjälp av färg (Bild 6). Det andra diagrammet visar ett beslutsträd över 
samma data (Bild 7). Diagrammet skapades för att visa att andra diagram kan skapas än 
enbart de vanligaste diagramsorterna i R (resultaten i diagrammen har ingen betydelse för vad 
om vill påvisas). 






 

 

 

 


Andra fasen består av att använda MySQL kopplingen som beskrivs i kapitel 4.2.3, samt 
använda riktig data för att ta fram enklare diagram och tabeller. Den här fasen ska bevisa att R 
kan hämta information från registren samt att informationen går att använda till skapade av 
exempelvis diagram och statistiska analyser. 

RMySQL som beskriv i kapitel 4.2.3 användes för att hämta det data från kvalitetsregistren 
som behövs för att visa ett simpelt diagram. Den information som togs ut från ett 
kvalitetsregister var hur många operationer som ägt rum per dag under januari 2010 i 
Thorregistret (13) . Thorregistret är ett kvalitetsregister för allmän Thoraxkirurgi det vill säga 
kirurgisk behandling av sjukdomar och skador i bröstkorgen (thorax) och dess organ (hjärta 
och lungor). Informationen plottades sedermera som ett liggande stapeldiagram med en 
genomsnittslinje över hela året (Bild 8). 
 
Av resultaten går att utläsa att diagrammen som levererades var tillfyllest.  
 

















 

 


Den tredje fasen består i att använda sig av representativa rapporter skapade i SAS och att 
återskapa dem fast använda R istället. Tyngdpunkten för den här fasen var inte att få exakt 
samma resultat som i SAS rapporterna utan mer att R klarar av att arbeta med den mängd data 
som krävs för att genomföra denna typ av statistiska analyser. En annan intressant aspekt som 
undersöktes var tiden det tar att genomföra beräkningarna samt hur mycket tid som krävs för 
att utveckla de nödvändiga R skripten. Andra viktiga frågor var att försöka hitta eventuella 
flaskhalsar eller andra fördelar/nackdelar som kan skilja SAS och R åt. Målet är att utvärdera 
om R kan återskapa avancerade statistiska sammanställningar.  

Om test rapporterna skulle lyckas kan de senare återanvändas i prototypen. 

Fas tre som då är den största och den viktigaste fasen ska testa om R kan utföra några diagram 
från de mer avancerade statistiska sammanställningarna skapade i SAS. Testet utformades 
som ett utmanings test för att testa om R kan hantera stora mängder data att göra avancerade 
statistiska sammanställningar. 

Två register användes Spahr(14) samt Swedeheart (15). Spahr är ett register för pulmonell 
arteriell hypertension och Swedeheart är ett register för kranskärlssjukdomar. 

Spahr användes för att hitta ett bra tillvägagångssätt medan Swedeheart användes då det 
registret är det största och har ett antal avancerade rapporter som borde kunna utmana R-
lösningen. 

Från Spahr återskapades en årsrapport. Målet här var att återskapa alla typer av diagram som 
fanns i årsrapporten. De två första diagrammen visar fördelningen av patienter i de olika 
åldrarna där bild 8 är med dödsfall inräknade och bild 9 är utan, och den tredje visar 
fördelningen mellan de olika diagnoserna som finns (Bild 10). 

 












 
 

 

Rapporten som delvis är återskapad från Swedeheart registret blev Landstingsrapporten för 
Stockholms län och som utgångssjukhus valdes Karolinska Universitetssjukhuset Solna som 
bygger på data från den så kallade ”manadsrapport marten”. Det främsta målet med den 
rapporten var mängden data som bearbetades och hämtades från kvalitetsregistret. Rapporten 
blev också ett test av införande av inskickningsbara parametrar till skripten. Diagrammen som 
valdes att återskapas i landstingsrapporten var att visa en kumulativ årsjämnförelse av antal 
patienter först på landstingsnivå och sedan enbart för det specifika sjukhuset (Bild 11 och 13). 
Utöver diagrammen framtogs också en tabell över fördelningen av män/kvinnor på varje 
sjukhus tillhörande landstinget. Data räknades också ut för att visa grad av uppfyllnad av 
nationella riktlinjer på sjukhuset. Parametrar som kunde sättas var viket sjukhus man ville 
utgå ifrån samt mellan vilka datum kvalitetsregisterdatat skulle vara mellan.  

 

 

















 

 

 

 
 

 

 

 
Den första utmaningen att ta reda på var vilken information som behövs för att R skulle kunna 
ta fram de angivna diagrammen. R skulle kunna läsa in det data som finns i SAS Marts, men 
det skulle inte vara någon framkomlig väg för behovet av SAS skulle då kvarstå och målet 
med hela arbetet var att använda R istället för eller som komplement till SAS. 

R är alltså tvungen att själv hämta den grunddata som behövs för att skapa de diagram och 
tabeller som finns med i rapporterna. 

Genom att utföra MySQL kommandon för att begränsa datamängden och sedan använda R för 
att vidarearbeta datat för att kunna framställa de utvalda diagrammen. Därmed gick det att 
köra hela processen med hjälp av R. 

En annan utmaning var att när uträkningen av uppfyllnadsgraden skulle beräknas. 
Uträkningarna var så tunga att det omöjligt kunde ske på realtidsdata. Uträkningarna sattes i 
en eget skript bara för att bevisa att det går att göra uträkningarna men resultaten skrivs aldrig 
ut. Mer om hur man bör gå till väga för att jobba med dessa fall finns i kapitel 4.2.3. 











Utvärdering: 

R och SAS är mycket snarlika i vad de klarar av att prestera. 

Det gick att lösa samtliga faser vilket låter oss dra slutsatsen att R klarar av att göra det SAS 
gör idag. 

En nackdel med R kan dock vara tidsåtgången för de tillfällen man inte kan utnyttja de 
inbyggda looparna i R även kallat kolon-notationsloopar utan måste skriva egna loopar. 
Kolon-notationslooparna är mycket mer tidseffektiva då de är specialanpassade till just R, 
medan egen programmerade loopar är mycket resurskrävande. 

Den tid som behövs läggas ner för att utveckla själva skripten uppskattas vara lika lång som 
det idag läggs på SAS skript. Detta är dock ett väldigt grovt mått eftersom olika 
programmerare är olika effektiva. 

 


Efter alla tester och utvärderingar av de olika paketen finns det två förslag på integration som 
utkristalliserats. 

• Förslag 1: Python R lösning 

• Förslag 2: Java R lösning 

 


Python R lösningen skulle fungera hos UCR. Lösningen går ut på att använda python som 
spindeln i ett nät som drar i alla strängar och styr de andra komponenterna. Lösningen 
motsvarar den som används av ZiteLab. 

Till python R lösningen krävs en hel del resurser och tid för att starta upp en fungerande 
python miljö för utveckling av rapporter på UCR, då nya kunskaper kommer att behövas inom 
såväl python som R.  

 


Java R lösningen går ut på att låta Java vara start och mål och låta R sköta resterande 
uppgifter. Java startar själva processen genom att ge R de parametrar som beräkningarna 
behöver detta sker med hjälp av R paketet Rserve vilket också låter lösning köras på en server. 
R får sedan hämta data från kvalitetsregistren med hjälp av R paketet RMySQL och utföra de 
beräkningar som behövs för att få fram det önskade resultatet. Resultatet skickas tillbaka till 
användaren via Java igen (Bild 15). 

 

 

 

 



















 
 
Valet mellan dessa två integrationsförslag är mestadels baserat på vad som skulle passa bäst 
in på UCR idag, varför valet Java R integrationen blir ett naturligt val då UCRs 
kvalitetsregister idag är baserade på Java och en implementation av R skulle bli en relativt lätt 
uppgift. 

 


Arbetet med pilotstudien/prototypen påbörjades baserat på integrationsförslaget i förra 
kapitlet. 

Pilotstudien utfördes med hjälp av plattformen Qrep samt kvalitetsregistret Rikssvikt(17). 
Valet av register är av mindre betydelse då informationen i exempelrapporterna kommer att 
tas från andra kvalitetsregister på grund av återanvändning av R skripten från 0. Rikssvikt 
valdes dock för att det är det kvalitetsregister som i dagsläget har bäst Qrep integration. 

Då Qrep är ett framework behövdes enbart vissa komponenter tillföras för att kunna stödja 
användandet av R skript som en källa till rapporter. Det skapades en Java klass som gör 
anropen till Rserve och som hanterar svaren från Rskripten.  

Den nuvarande SAS-integrationen i Qrep samlar redan ihop parametrar när en användare 
använder sig av registren, som till exempel vilket sjukhus användaren tillhör samt de 
parametrar användaren själv stället in. Parametrarna används sedan när rapporten skapas för 
att få fram det data som rapporten ska innehålla. Samma parametrar kan användas till R för att 
utföra dess beräkningar. 

Genom att alla parametrar samt resultat är standardiserade, behövdes ytterst få ändringar 
göras i förhållande till de befintliga klasserna, för de andra rapportverktygen. Som hjälpmedel 
skrevs också en metod för automatisk infogning av R skriptets funktionsnamn, så att detta inte 
måste tillföras manuellt av användaren. 

Andra tillägg i Qrep koden som behövdes var den interna hanteringen av anrop inom Qrep, 
som till exempel vilka inmatningsfält som ska visas när man ska lägga till ett nytt R skript, 
eller vilka parametrar som ska visas för vilka rapporter. Då anropen är ointressanta för den 
fortsatta studien lämnas de här.  

I prototypen valdes att återanvända de färdiga R skript som presenteras i kapitel 0. 
Qrep behöver i dagsläget ett svar från R skripten som är i HTML format. Detta ledde till att R 
skripten behövde anpassas till Qrep. R skripten ändrades dels från att enbart producera 
diagrammen till att spara ner diagrammen på en förutbestämd plats. Dels ändrades R skripten 
så att det som returneras tillbaka till Qrep är en HTML sträng, innehållande HTML-koden för 
diagrammen och tabellerna i rapporterna.  

Att lägga alla pusselbitar som samlats ihop under projektets gång på plats för att sätta ihop 
prototypen gick förhållandevis snabbt. 

När alla delarna föll plats fanns det en fungerande R integration som går att använda på UCR 
(Bild 16). För användaren är det ingen skillnad på vilket rapportutvecklingsverktyg som 
använts när en rapport anropas utan skillnaden ligger i vilka metoder som anropas utav Qrep. 

 





 

 

 

 

 
 

I och med att prototypen gick att genomföra blev detta det slutgiltiga beviset för att det 
verkligen går att implementera R vid UCR för skapande av rapporter. 

Bilder på projektet finns under Appendix B. 

 


Det är möjligt för UCRs kvalitetsregistergrupp att implementera R för att skapa rapporter av 
kvalitetsregisterdata. 

Detta görs enklast genom att använda den egenutvecklade Qrep komponenten för att 
upprätthålla kontrollen över vilka rapporter som finns inlagda i de olika kvalitetsregistren. 
Därmed kan Qrep också vara det program som kontrollerar R scripten via Rserve och 
presenterar resultaten som skickas tillbaka. 

R används för att hantera hämtningen och bearbetningen av data via RMySQL och sedan 
skicka tillbaka analyser och rapporter till Qrep i önskat format. 

Trots att man kan använda resultatet av pilotstudien redan idag bör man lägga ner lite tid och 
resurser på att utveckla några stödpaket till R för att underlätta för utvecklarna. Som exempel 
kan nämnas ett paket som loggar kvalitetsregistrens inloggningsinformation så att 
rapportutvecklare inte behöver komma ihåg dessa uppgifter varje gång de skapar en ny 
rapport. 

 

 


UCRs kvalitetsgrupp vill gärna att R ska introduceras på UCR. Det mesta som R kan utföra i 
grunden kan också liknande program och mer specifikt SAS utföra. Den verkliga styrkan i R 
ligger i att R är lätt att utöka och omforma, beroende på vilket behov som efterfrågas. 

Att R lätt kan omformas möjliggörs av en väldigt stor användarbas. När alla dessa användare 
och utvecklare sitter och diskuterar problemen på olika forum hittas också de bästa 
lösningarna.  
Nackdelen är att det också skapas många paketet som ger samma resultat men fungerar lite 
olika. Det gäller att hitta det paket som är mest effektivt för ens aktuella behov. 

En annan styrka R har är att en ny oerfaren R användare kan få mycket hjälp och tips från den 
breda användarbasen som finns via exempelvis forum eller e-post listor, antingen genom att 





















man får förslag på färdigt paket som löser ens behov eller en anvisning om vart man kan 
fortsätta sin läsning för att själv kunna komma fram till en lösning. 

Hittas inget paket som löser ens behov kan man utveckla ett eget R paket. Här finns då 
valmöjligheten att lösa sina problem med enbart R eller att använda sig av något annat 
programmeringsspråk och låta R sköta beräkningarna. 

Att hitta de paket som man själv är ute efter är lätt och bekvämt tack vare nätverk som CRAN 
eller R-Forge. När någon har skrivit ett paket eller på annat sätt förbättrat R laddar de oftast 
upp sina paket till ett av nätverken där användare då kan hitta och testa om det passar deras 
lösningar också. 

 


Python R valdes som en av huvudkandidaterna för att det finns en fungerande lösning hos 
företaget ZiteLab.  
Det kan mycket väl finnas andra skriptspråk som kan utföra pythons delar bättre än vad 
python kan, dock skulle alla andra skriptspråk falla på samma argument som python föll på, 
nämligen att kunskapen som krävs för att starta upp en fungerande miljö saknas idag på UCR. 

Java R blev därför ett relativt lätt val som en stark kandidat då det mesta hos UCR redan är 
byggt på Java. 

 


Problemet som finns med python R lösningen är att tilläggen som krävs för en fungerande 
python miljö är för stora samt att UCR skulle behöva skaffa personal inom fler 
kompetensområden. Enbart en av kompetenserna som krävs finns i UCR’s 
kvalitetsregistergrupp idag och det är inom MySQL. Detta skulle betyda att om UCR valde 
denna lösning skulle UCR antingen behöva utbilda sina anställda i python och R eller anställa 
ny personal som har rätt kompetens. 

Den fördel som finns för python R lösningen är att det genom ZiteLab har bevisats att det 
verkligen går att arbeta med lösningen på stor skala. 

 


Länken mellan Java och R gör det möjligt att skapa en lösning mellan OpenQreg och R på 
samma sätt som det fungerar för SAS idag inom UCR. 

Rserve ger möjligheten att etablera en R server som kan köra alla R script och ge tillbaka 
resultatet till det anropande programmet, i projektets fall till Qrep. 

Java och R kopplingen passar UCR’s kvalitetsregistergrupp väldigt bra då deras nuvarande 
system är byggt på Java. Detta gör det relativt enkelt att bygga in ett stöd för R i det 
nuvarande systemet. 

Den enda nya kompetens UCR’s kvalitetsregistergrupp måste införskaffa sig är kunskap av R 
för att kunna börja skapa rapporter utifrån R. 

R servern kan väldigt lätt konfigureras till den standard som UCR behöver. Lösenord kan 
krävas för att den ska acceptera kommandon. Begränsningar på datatrafik kan sättas, tillstånd 
att skriva till filer och många fler säkerhetsinställningar kan göras. 





Sättet att jobba med informationshämtning från kvalitetsregistren och R kan anpassas enligt 
olika behov. Om det handlar om en liten och ofta förfrågad rapport skulle tillvägagångssättet 
som används i Vy och Rscript (beskrivs i 4.2.3) vara det mest effektiva. För större och mer 
beräkningstunga rapporter är det nästan ett måste att använda sig av Tabell eller RData 
metoden (också beskrivna i 4.2.3). Val av metod för hantering av data är upp till utvecklaren.  

Det är ingen nackdel att man har två olika metoder att arbeta med bearbetningen av data, utan 
öppnar snarare upp möjligheter till fler olika typer av rapporter. Dels större rapporter på 
förpreparerad data och dels mindre rapporter på ”live” data. Detta är en fråga som kan ställas 
till kunderna som beställer nya online-rapporter. Är de beredda att vänta 5 minuter när de vill 
få fram rapporten för att få den på live data eller vill de ha en rapporten direkt fast på 
dagsgammal data. 
Det skulle också kunna vara en inställning där man väljer parametrar för sin rapport om man 
vill att den ska gå på live data eller preparerad.  

 


Att R klarar av vad SAS gör idag var det ingen tvekan om från de testerna som utfördes. 
Däremot verkar det som om R är relativt känslig mot dålig skriven kod, det vill säga kod som 
inte är optimal. Egna loopar ska helst inte användas, utan det är då bättre att använd den 
inbyggda kolon-notationen för att loopa igenom stora mängder data, då detta går väldigt 
mycket snabbare än att använda sig av en egen skriven loop. 

R tillåter en stor flexibilitet när det kommer till vilket format resultatet skall presenteras i. I de 
flesta fall räcker det med att enbart byta namn på en parameter i koden från exempelvis pdf 
till png för att få ut en bild i png format istället för ett pdf dokument. 

R har också den förmågan att lätt kunna isolera de funktioner som är tidskrävande samt att 
kunna byggas ut med hjälp av C eller Java för att kunna snabba på de funktioner som är just 
tidskrävande och frekvent återkommande. 

 


Vid den tillagda studien av R-Node framkom att R-Node skulle kunna vara ett väldigt bra 
tillägg till dagens verksamhet då det säkerligen finns forskare som vill utföra egna 
undersökningar på det data som finns i registren. Alternativt är det någon som vill få fram ett 
snabbt diagram som inte redan finns i registret. De kan då själva gå in i registret och ta fram 
informationen de eftersökt och slipper vänta på att en utvecklare på UCR ska ta fram det datat 
åt dem. 

Med hjälp av R-Node är det också möjligt att idéer till nya rapporter kan skapas som sedan 
kan delas mellan användarna i form av en ny online-rapport. För ju fler som kan få se och 
arbeta med kvalitetsregistrens data desto fler infallsvinklar kommer fram och då kan 
möjligheter framkomma som missats under utvecklingen. 

 

 

 






 


Om UCR väljer att gå vidare och implementera R som ett rapportutvecklingsverktyg finns det 
några förslag på vidareutveckling som identifierades under projektets gång. 

• Utveckla ett R paket som hjälper R-rapportutvecklare med de mest triviala uppgifterna, 
för att slippa massor med upprepningar i varje skript. 

• R-Node är definitivt ett program för vidare studier och värt ett försök att utveckla för 
att se om man kan få en tillräckligt säker version av programmet för att det ska vara 
brukbart. Ett alternativ kan vara att utveckla ett eget gränssnitt som då blir inbyggt i 
exempelvis Qrep. Vinsten med att få större kontroll på programmet anses lätt kunna 
motivera de extra resurserna. 

 


Det finns eventuellt många R paket som kan ha missats och som kan passa in ännu bättre än 
de pakets som undersökts i denna rapport. Detta kan bero på att de ligger gömda någonstans i 
den stora mängd av R paket som finns i världen, samt att det inte behöver vara de mest kända 
och därmed lättast åtkomliga paketen som är de bästa. 

. Det finns inget att 
jämföra resultaten med vilket kan leda till en skev slutsats, även om den vid denna tidpunkt 
verkar vara korrekt. Det kan bero på att projektet är så snävt invinklat. 
Informationen som används i detta projekt kommer mestadels från relativt få källor samt att 
alla kommer ifrån internet.  

Det har inte kommit fram några stora artiklar inom ett sådant smalt område som det här 
projektet studerar. 

 

• SAS 

Statistiskt verktyg 

• SAS Marts 
En SAS Mart är en SAS specifik databas på den information som SAS kommer att 
behöva för att utföra avancerade statistiska sammanställningar. 

• OpenQreg 
En Java plattform som UCR bygger sina kvalitetsregister på. 

• Qrep 
Ett tillägg till OpenQreg för att förbättra hanteringen av rapporter. 

• R 
Statistik verktyg och programmeringsspråk. 

• Python / Java 
Skriptspråk / Programmeringsspråk 
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: (Den omarbetade versionen för prototypen) 

Skriptet användes för att testet Rscript vilket beskrivs i 4.2.3 

RS<-function(sjukhus="SE11001HIA", startDat="2007-01-01", slutDat="2010-12-
31"){  
#Ladda in nödvändiga R paket 

require(RMySQL)  

require(R2HTML)  

#Skapa en MySQL driver och connector 

drv <-dbDriver("MySQL", max.con=30)  

con <- dbConnect(drv, user='root', dbname='swedeheart', host="127.0.0.1", 
password='qxlkdr031%')  

query<-paste("select discharge.SID, mce.MCEID, patient.PID, 
 DATE_FORMAT(initialcare.admission_date, '%Y') as Year, 
 DATE_FORMAT(initialcare.admission_date, '%c') as Month, 
 initialcare.transferredpatient, initialcare.transferred_from, 
 subevent.centreid as centreid_ic, patient.Gender, 
 DATE_FORMAT(FROM_DAYS(DATEDIFF(NOW(),patient.dob)), '%Y')+0 age, 
 patient.dob, patient.DECEASED from discharge, patient, subevent, mce, 
 initialcare where EXTRACT(YEAR FROM initialcare.admission_date) >= 
 2007 and initialcare.admission_date between '", startDat,"' and 
 '",slutDat,"' and initialcare.MCEID=mce.MCEID and 
 initialcare.SID=subevent.SID and patient.PID=mce.PID and 
 patient.PID=subevent.PID and mce.MCEID=subevent.MCEID and 
 discharge.MCEID=subevent.MCEID and initialcare.MCEID=discharge.MCEID 
 and mce.STATUS=1 GROUP BY mce.MCEID, patient.PID;", sep="")  

#Skicka in frågan och få tillbaka svaret från MySQL servern. 

manRap <- dbGetQuery(con,query)  

#Utför nödvändiga beräkningar till rapporten 

manRap$centerid_mypat <- ifelse(manRap$transferredpatient==1 
& !is.na(manRap$transferred_from),paste(manRap$transferred_from,"HIA",sep="
"),manRap$centreid_ic)  

 

query<-paste("select ID, ATTRIBUTEVALUE from centreattribute where 
ATTRIBUTENAME = \"RESPAUTH\" and ATTRIBUTEVALUE = (select ATTRIBUTEVALUE 
from centreattribute where ID = \"",sjukhus,"\" and 
ATTRIBUTENAME=\"RESPAUTH\");", sep="")  

 

lan<-dbGetQuery(con,query)  

 

allaSjukNames<-dbGetQuery(con,"select ID, CENTRENAME from centre;")  

 

#dbDisconnect(con)  





#dbUnloadDriver(drv)  

 

lan_id<-lan$ID  

 

minaSjukNames<-allaSjukNames[allaSjukNames$ID %in% lan_id,]  

 

manRap_lan<-manRap[manRap$centerid_mypat %in% lan_id,]  

#manRap_lan<-merge(manRap_lan,tjolaho,by="SID")  

 

nd_manRap_lan<-manRap_lan[!duplicated(manRap_lan$MCEID),]  

#Fortsatta uträkningar 

plotYearNames<-unique(manRap_lan$Year)  

plotData<-NA  

plotDataLocal<-NA  

for(y in min(manRap_lan$Year):max(manRap_lan$Year)){  

 plotData2<-0  

 plotDataLocal2<-0   

 for(m in 1:12){  

  if(m==1){  

   plotData2[m]<-nrow(manRap_lan[manRap_lan$Year==y & 
manRap_lan$Month==m,])  

   plotDataLocal2[m]<-nrow(manRap_lan[manRap_lan$Year==y 
& manRap_lan$Month==m & manRap_lan$centerid_mypat %in% sjukhus,])  

  } else{  

   plotData2[m]<-nrow(manRap_lan[manRap_lan$Year==y & 
manRap_lan$Month==m,])+plotData2[m-1]  

   plotDataLocal2[m]<-nrow(manRap_lan[manRap_lan$Year==y 
& manRap_lan$Month==m & manRap_lan$centerid_mypat %in% 
sjukhus,])+plotDataLocal2[m-1]  

  }  

 }  

 if(y==min(manRap_lan$Year)){  

   plotData<-plotData2  

  plotDataLocal<-plotDataLocal2  

 } else {  

  plotData<-cbind(plotData,plotData2)  





  plotDataLocal<-cbind(plotDataLocal,plotDataLocal2)  

 }  

}  

for (i in lan$ID){  

 tra<-0  

 tra[1]<-nrow(manRap[manRap$centerid_mypat %in% i & manRap$Gender==1,])  

 tra[2]<-nrow(manRap[manRap$centerid_mypat %in% i & manRap$Gender==2,])  

 if(i==lan$ID[1]){  

  tabelToShow<-tra  

 } else{  

  tabelToShow<-rbind(tabelToShow,tra)  

 }  

}  

rownames(tabelToShow)<-minaSjukNames$CENTRENAME  

colnames(tabelToShow)<-c("Man","Kvinna")  

tabelToShow<-tabelToShow[tabelToShow[,2]!=0,]  

legendPos<-max(plotData)*0.90  

legendPosLocal<-max(plotDataLocal)*0.90  

#Skapa hemsida som output och lägger till diagrammen. 

HTMLStart(outdir='/home/joel/Skrivbord/Utmaningen/HTML', 
filename="LandstingsRapport")  

colour = c("black","red","blue","green")  

if(is.null(ncol(plotData))){  

 plot(c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),plotData, type='l',lty=1, 
xlab="Månader", ylab="Antal vårdtillfällen")  

}else{  

 plot(c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),plotData[,1], type='l',lty=1, 
xlab="Månader", ylab="Antal vårdtillfällen")  

 for(j in 2:ncol(plotData)){  

  lines(plotData[,j],lty=j,col=colour[j])  

 }  

}  

legend(1,legendPos,plotYearNames,lty=c(1,2,3,4),col=colour)  

HTMLplot(Caption="Årsjämförelse av antal patienter",GraphFileName="LTG1")  

dev.off()  





 

if(is.null(ncol(plotDataLocal))){  

 plot(c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),plotDataLocal, type='l',lty=1, 
xlab="Månader", ylab="Antal vårdtillfällen")  

}else{  

 plot(c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),plotDataLocal[,1], type='l',lty=1, 
xlab="Månader", ylab="Antal vårdtillfällen")  

 for(j in 2:ncol(plotDataLocal)){  

  lines(plotDataLocal[,j],lty=j,col=colour[j])  

 }  

}  

legend(1,legendPosLocal,plotYearNames,lty=c(1,2,3,4),col=colour)  

HTMLplot(Caption="Årsjämförelse av antal patienter",GraphFileName="LTG2")  

dev.off()  

  

HTML(tabelToShow)  

HTMLStop()  

} 


Skriptet användes för att testet Rdata vilket beskrivs i 4.2.3 



RD<-function(sjukhus="SE11001HIA", startDat="2007-01-01", slutDat="2010-12-
31"){  

#Ladda in de nödvändiga R paketen 

require(R2HTML)  

require(RMySQL)  

drv <-dbDriver("MySQL", max.con=30)  

con <- dbConnect(drv, user='root', dbname='swedeheart', host="127.0.0.1", 
password='qxlkdr031%')  

#Ladda in RData filen 

load('testData.RData')  

manRap<-manRap[manRap$admission_date <= slutDat & manRap$admission_date >= 
startDat,]  

manRap$centerid_mypat <- ifelse(manRap$transferredpatient==1 
& !is.na(manRap$transferred_from),paste(manRap$transferred_from,"HIA",sep="
"),manRap$centreid_ic)  

 





query<-paste("select ID, ATTRIBUTEVALUE from centreattribute where 
ATTRIBUTENAME = \"RESPAUTH\" and ATTRIBUTEVALUE = (select ATTRIBUTEVALUE 
from centreattribute where ID = \"",sjukhus,"\" and 
ATTRIBUTENAME=\"RESPAUTH\");", sep="")  

 

lan<-dbGetQuery(con,query)  

 

allaSjukNames<-dbGetQuery(con,"select ID, CENTRENAME from centre;")  

 

dbDisconnect(con)  

dbUnloadDriver(drv)  

 

lan_id<-lan$ID  

 

minaSjukNames<-allaSjukNames[allaSjukNames$ID %in% lan_id,]  

#Utför beräkningar för rapporten 

manRap_lan<-manRap[manRap$centerid_mypat %in% lan_id,]  

plotYearNames<-unique(manRap_lan$Year)  

plotData<-NA  

plotDataLocal<-NA  

for(y in min(manRap_lan$Year):max(manRap_lan$Year)){  

 plotData2<-0  

 plotDataLocal2<-0   

 for(m in 1:12){  

  if(m==1){  

   plotData2[m]<-nrow(manRap_lan[manRap_lan$Year==y & 
manRap_lan$Month==m,])  

   plotDataLocal2[m]<-nrow(manRap_lan[manRap_lan$Year==y 
& manRap_lan$Month==m & manRap_lan$centerid_mypat %in% sjukhus,])  

  } else{  

   plotData2[m]<-nrow(manRap_lan[manRap_lan$Year==y & 
manRap_lan$Month==m,])+plotData2[m-1]  

   plotDataLocal2[m]<-nrow(manRap_lan[manRap_lan$Year==y 
& manRap_lan$Month==m & manRap_lan$centerid_mypat %in% 
sjukhus,])+plotDataLocal2[m-1]  

  }  

 }  





 if(y==min(manRap_lan$Year)){  

   plotData<-plotData2  

  plotDataLocal<-plotDataLocal2  

 } else {  

  plotData<-cbind(plotData,plotData2)  

  plotDataLocal<-cbind(plotDataLocal,plotDataLocal2)  

 }  

}  

for (i in lan$ID){  

 temp<-0  

 temp[1]<-nrow(manRap[manRap$centerid_mypat %in% i & 
manRap$Gender==1,])  

 temp[2]<-nrow(manRap[manRap$centerid_mypat %in% i & 
manRap$Gender==2,])  

 if(i==lan$ID[1]){  

  tableForDisp<-temp  

 } else{  

  tableForDisp<-rbind(tableForDisp,temp)  

 }  

}  

rownames(tableForDisp)<-minaSjukNames$CENTRENAME  

colnames(tableForDisp)<-c("Man","Kvinna")  

tableForDisp<-tableForDisp[tableForDisp[,2]!=0,]  

legendPos<-max(plotData)*0.90  

legendPosLocal<-max(plotDataLocal)*0.90  

#Skapa output 

HTMLStart(outdir='/home/joel/Skrivbord/Utmaningen/HTML', 
filename="LandstingsRapport")  

colour = c("plotDatack","red","blue","green")  

if(is.null(ncol(plotData))){  

 plot(c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),plotData, type='l',lty=1, 
xlab="Månader", ylab="Antal vårdtillfällen")  

}else{  

 plot(c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),plotData[,1], type='l',lty=1, 
xlab="Månader", ylab="Antal vårdtillfällen")  

 for(j in 2:ncol(plotData)){  





  lines(plotData[,j],lty=j,col=colour[j])  

 }  

}  

legend(1,legendPos,plotYearNames,lty=c(1,2,3,4),col=colour)  

HTMLplot(GraphFileName="LTG1")  

dev.off()  

 

if(is.null(ncol(plotDataLocal))){  

 plot(c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),plotDataLocal, type='l',lty=1, 
xlab="Månader", ylab="Antal vårdtillfällen")  

}else{  

 plot(c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),plotDataLocal[,1], type='l',lty=1, 
xlab="Månader", ylab="Antal vårdtillfällen")  

 for(j in 2:ncol(plotDataLocal)){  

  lines(plotDataLocal[,j],lty=j,col=colour[j])  

 }  

}  

legend(1,legendPosLocal,plotYearNames,lty=c(1,2,3,4),col=colour)  

HTMLplot(GraphFileName="LTG2")  

dev.off()  

 

HTML(tableForDisp)  

HTMLStop()  

} 

 

 

 

 


Skriptet användes för att ladda in och spara ner datat som användes i RData testet vilket 
beskrivs i 4.2.3 



#Ladda in de nödvändiga R paketen samt skapa en connection till MySQL 
#servern 
require(RMySQL)  





require(R2HTML)  

drv =dbDriver("MySQL")  

con <- dbConnect(drv, user='root', dbname='swedeheart', host="127.0.0.1", 
password='qxlkdr031%')  

query<-paste("select mce.MCEID, patient.PID, initialcare.admission_date, 
DATE_FORMAT(initialcare.admission_date, '%Y') as Year, 
DATE_FORMAT(initialcare.admission_date, '%c') as Month, 
initialcare.transferredpatient, initialcare.transferred_from, 
subevent.centreid as centreid_ic, patient.Gender from patient, subevent, 
mce, initialcare where EXTRACT(YEAR FROM initialcare.admission_date) >= 
2007 and initialcare.MCEID=mce.MCEID and initialcare.SID=subevent.SID and 
patient.PID=mce.PID and patient.PID=subevent.PID and 
mce.MCEID=subevent.MCEID and mce.STATUS=1 GROUP BY mce.MCEID, patient.PID, 
subevent.CENTREID;", sep="")  

#Hämta datat 

manRap <- dbGetQuery(con,query)  

dbDisconnect(con)  

rm(query,con,drv)  

#Spara ner datat 

save(manRap,file="testData.RData")  

 


Skriptet användes för att testet Tables vilket beskrivs i 4.2.3 



tabell<-function(USER="joel",CENTREID="SE11001HIA", STARTDATE="2007-01-01", 
STOPDATE="2010-12-31",...){  

#Ladda in de nödvändiga R paketen samt skapa en MySQL con 

require(RMySQL)  

require(R2HTML)  

CENTREID<-"SE11001HIA"  

drv <-dbDriver("MySQL", max.con=30)  

con <- dbConnect(drv, user='root', dbname='swedeheart', host="127.0.0.1", 
password='qxlkdr031%')  

query<-paste("select * from utmaningen where admission_date between '", 
STARTDATE,"' and '",STOPDATE,"';", sep="")  

 

#Hämta datat 

manRap <- dbGetQuery(con,query)  

 





manRap$centerid_mypat <- ifelse(manRap$transferredpatient==1 
& !is.na(manRap$transferred_from),paste(manRap$transferred_from,"HIA",sep="
"),manRap$centreid_ic)  

 

query<-paste("select ID, ATTRIBUTEVALUE from centreattribute where 
ATTRIBUTENAME = \"RESPAUTH\" and ATTRIBUTEVALUE = (select ATTRIBUTEVALUE 
from centreattribute where ID = \"",CENTREID,"\" and 
ATTRIBUTENAME=\"RESPAUTH\");", sep="")  

 

lan<-dbGetQuery(con,query)  

 

allaSjukNames<-dbGetQuery(con,"select ID, CENTRENAME from centre;")  

dbDisconnect(con)  

dbUnloadDriver(drv)  

 

drv <-dbDriver("MySQL", max.con=30)  

con <- dbConnect(drv, user='root', dbname='Rtest', host="127.0.0.1", 
password='qxlkdr031%')  

proof<-dbGetQuery(con,"select * from rand3;")  

dbDisconnect(con)  

dbUnloadDriver(drv)  

  

 

lan_id<-lan$ID  

 

minaSjukNames<-allaSjukNames[allaSjukNames$ID %in% lan_id,]  

#Utför beräkningar 

manRap_lan<-manRap[manRap$centerid_mypat %in% lan_id,]  

plotYearNames<-unique(manRap_lan$Year)  

plotData<-NA  

plotDataLocal<-NA  

for(y in min(manRap_lan$Year):max(manRap_lan$Year)){  

 plotData2<-0  

 plotDataLocal2<-0   

 for(m in 1:12){  

  if(m==1){  





   plotData2[m]<-nrow(manRap_lan[manRap_lan$Year==y & 
manRap_lan$Month==m,])  

   plotDataLocal2[m]<-nrow(manRap_lan[manRap_lan$Year==y 
& manRap_lan$Month==m & manRap_lan$centerid_mypat %in% CENTREID,])  

  } else{  

   plotData2[m]<-nrow(manRap_lan[manRap_lan$Year==y & 
manRap_lan$Month==m,])+plotData2[m-1]  

   plotDataLocal2[m]<-nrow(manRap_lan[manRap_lan$Year==y 
& manRap_lan$Month==m & manRap_lan$centerid_mypat %in% 
CENTREID,])+plotDataLocal2[m-1]  

  }  

 }  

 if(y==min(manRap_lan$Year)){  

   plotData<-plotData2  

  plotDataLocal<-plotDataLocal2  

 } else {  

  plotData<-cbind(plotData,plotData2)  

  plotDataLocal<-cbind(plotDataLocal,plotDataLocal2)  

 }  

}  

for (i in lan$ID){  

 temp<-0  

 temp[1]<-nrow(manRap[manRap$centerid_mypat %in% i & 
manRap$Gender==1,])  

 temp[2]<-nrow(manRap[manRap$centerid_mypat %in% i & 
manRap$Gender==2,])  

 if(i==lan$ID[1]){  

  tableForDisp<-temp  

 } else{  

  tableForDisp<-rbind(tableForDisp,temp)  

 }  

}  

rownames(tableForDisp)<-minaSjukNames$CENTRENAME  

colnames(tableForDisp)<-c("Man","Kvinna")  

tableForDisp<-tableForDisp[tableForDisp[,2]!=0,]  

legendPos<-max(plotData)*0.90  





legendPosLocal<-max(plotDataLocal)*0.90  

#Skapa output som en HTML sträng för Qrep 

toReturn=capture.output(HTML(as.title("TITLE!"),file="",align="center"))  

fileDir<-paste("/home/joel/Skrivbord/temp/rikssvikt/",USER,sep="");  

colour = c("black","red","blue","green")  

fileName<-tempfile(pattern="UTT1", tmpdir="");  

try(png(paste(fileDir,fileName,".png",sep="")));  

if(is.null(ncol(plotData))){  

 plot(c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),plotData, type='l',lty=1, 
xlab="Månader", ylab="Antal vårdtillfällen")  

}else{  

 plot(c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),plotData[,1], type='l',lty=1, 
xlab="Månader", ylab="Antal vårdtillfällen")  

 for(j in 2:ncol(plotData)){  

  lines(plotData[,j],lty=j,col=colour[j])  

 }  

}  

legend(1,legendPos,plotYearNames,lty=c(1,2,3,4),col=colour)  

dev.off()  

gfn <-paste("filemanager?USERID=",USER,"&file=",fileName,".png",sep="");  

tmp<-capture.output(HTMLInsertGraph(file="",GraphFileName=gfn));  

toReturn<-paste(toReturn,substr(tmp,1,nchar(tmp)-8));  

 

fileName<-tempfile(pattern="UTT2", tmpdir="");  

try(png(paste(fileDir,fileName,".png",sep="")));  

if(is.null(ncol(plotDataLocal))){  

 plot(c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),plotDataLocal, type='l',lty=1, 
xlab="Månader", ylab="Antal vårdtillfällen")  

}else{  

 plot(c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),plotDataLocal[,1], type='l',lty=1, 
xlab="Månader", ylab="Antal vårdtillfällen")  

 for(j in 2:ncol(plotDataLocal)){  

  lines(plotDataLocal[,j],lty=j,col=colour[j])  

 }  

}  





legend(1,legendPosLocal,plotYearNames,lty=c(1,2,3,4),col=colour)  

dev.off()  

gfn <-paste("filemanager?USERID=",USER,"&file=",fileName,".png",sep="");  

tmp<-capture.output(HTMLInsertGraph(file="",GraphFileName=gfn));  

toReturn<-paste(toReturn,substr(tmp,1,nchar(tmp)-8));  

toReturn<-
paste(toReturn,paste(capture.output(HTML(tableForDisp,file="")),collapse=""
))  

toReturn<-
paste(toReturn,paste(capture.output(HTML(proof,file="")),collapse=""))  

 

return(paste("<div>",toReturn[2],"</div>",sep=""))  

} 


Skriptet användes för att testet Vy vilket beskrivs i 4.2.3 



view<-function(sjukhus="SE11001HIA", startDat="2007-01-01", slutDat="2010-
12-31"){  

#Ladda in nödvändiga R paket samt skapa en MySQL con 

require(RMySQL)  

require(R2HTML)  

 

drv <-dbDriver("MySQL", max.con=30)  

con <- dbConnect(drv, user='root', dbname='swedeheart', host="127.0.0.1", 
password='qxlkdr031%')  

query<-paste("select * from utmaningenView where admission_date between '", 
startDat,"' and '",slutDat,"';", sep="")  

#Ladda in datat 

manRap <- dbGetQuery(con,query)  

 

manRap$centerid_mypat <- ifelse(manRap$transferredpatient==1 
& !is.na(manRap$transferred_from),paste(manRap$transferred_from,"HIA",sep="
"),manRap$centreid_ic)  

 

query<-paste("select ID, ATTRIBUTEVALUE from centreattribute where 
ATTRIBUTENAME = \"RESPAUTH\" and ATTRIBUTEVALUE = (select ATTRIBUTEVALUE 
from centreattribute where ID = \"",sjukhus,"\" and 
ATTRIBUTENAME=\"RESPAUTH\");", sep="")  





 

lan<-dbGetQuery(con,query)  

 

allaSjukNames<-dbGetQuery(con,"select ID, CENTRENAME from centre;")  

 

dbDisconnect(con)  

dbUnloadDriver(drv)  

  

lan_id<-lan$ID  

 

minaSjukNames<-allaSjukNames[allaSjukNames$ID %in% lan_id,]  

 

manRap_lan<-manRap[manRap$centerid_mypat %in% lan_id,]  

#Utför beräkningar 

plotYearNames<-unique(manRap_lan$Year)  

plotData<-NA  

plotDataLocal<-NA  

for(y in min(manRap_lan$Year):max(manRap_lan$Year)){  

 plotData2<-0  

 plotDataLocal2<-0   

 for(m in 1:12){  

  if(m==1){  

   plotData2[m]<-nrow(manRap_lan[manRap_lan$Year==y & 
manRap_lan$Month==m,])  

   plotDataLocal2[m]<-nrow(manRap_lan[manRap_lan$Year==y 
& manRap_lan$Month==m & manRap_lan$centerid_mypat %in% sjukhus,])  

  } else{  

   plotData2[m]<-nrow(manRap_lan[manRap_lan$Year==y & 
manRap_lan$Month==m,])+plotData2[m-1]  

   plotDataLocal2[m]<-nrow(manRap_lan[manRap_lan$Year==y 
& manRap_lan$Month==m & manRap_lan$centerid_mypat %in% 
sjukhus,])+plotDataLocal2[m-1]  

  }  

 }  

 if(y==min(manRap_lan$Year)){  

   plotData<-plotData2  





  plotDataLocal<-plotDataLocal2  

 } else {  

  plotData<-cbind(plotData,plotData2)  

  plotDataLocal<-cbind(plotDataLocal,plotDataLocal2)  

 }  

}  

for (i in lan$ID){  

 temp<-0  

 temp[1]<-nrow(manRap[manRap$centerid_mypat %in% i & 
manRap$Gender==1,])  

 temp[2]<-nrow(manRap[manRap$centerid_mypat %in% i & 
manRap$Gender==2,])  

 if(i==lan$ID[1]){  

  tableForDisp<-temp  

 } else{  

  tableForDisp<-rbind(tableForDisp,temp)  

 }  

}  

rownames(tableForDisp)<-minaSjukNames$CENTRENAME  

colnames(tableForDisp)<-c("Man","Kvinna")  

tableForDisp<-tableForDisp[tableForDisp[,2]!=0,]  

legendPos<-max(plotData)*0.90  

legendPosLocal<-max(plotDataLocal)*0.90  

#Skapa output 

HTMLStart(outdir='/home/joel/Skrivbord/Utmaningen/HTML', 
filename="LandstingsRapport")  

colour = c("plotDatack","red","blue","green")  

if(is.null(ncol(plotData))){  

 plot(c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),plotData, type='l',lty=1, 
xlab="Månader", ylab="Antal vårdtillfällen")  

}else{  

 plot(c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),plotData[,1], type='l',lty=1, 
xlab="Månader", ylab="Antal vårdtillfällen")  

 for(j in 2:ncol(plotData)){  

  lines(plotData[,j],lty=j,col=colour[j])  

 }  





}  

legend(1,legendPos,plotYearNames,lty=c(1,2,3,4),col=colour)  

HTMLplot(Caption="Årsjämförelse av antal patienter",GraphFileName="LTG1")  

dev.off()  

 

if(is.null(ncol(plotDataLocal))){  

 plot(c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),plotDataLocal, type='l',lty=1, 
xlab="Månader", ylab="Antal vårdtillfällen")  

}else{  

 plot(c(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12),plotDataLocal[,1], type='l',lty=1, 
xlab="Månader", ylab="Antal vårdtillfällen")  

 for(j in 2:ncol(plotDataLocal)){  

  lines(plotDataLocal[,j],lty=j,col=colour[j])  

 }  

}  

legend(1,legendPosLocal,plotYearNames,lty=c(1,2,3,4),col=colour)  

HTMLplot(Caption="Årsjämförelse av antal patienter",GraphFileName="LTG2")  

dev.off()  

 

HTML(tableForDisp)  

HTMLStop()  

} 

 

 

 

 

  

Skriptet användes för att starta de olika testen som beskrivs i 4.2.3 samt att hålla reda på tiden 
det tar att köra varje skript samt att räkna ut medeltiden för varje skript. 

 

#sätt tidsvärderna till 0 

VT<-0  

TT<-0  

RST<-0  





RDT<-0  

print("Loading View")  

source('utmaningenView.R')  

#Utför Vy testet 

for(i in 1:5){   

 print(paste("Startar View NR:",i))  

 time<-system.time(view())  

 VT<-(VT+time)  

 print(paste("Avslutat View NR:",i))  

}  

print("Loading Tabell")  

source('utmaningenTabell.R')  

#Utför Tables testet 

for(i in 1:5){   

 print(paste("Startar Tabell NR:",i))  

 time<-system.time(tabell())  

 TT<-(TT+time)  

 print(paste("Avslutat Tabell NR:",i))  

}  

print("Loading RS")  

source('utmaning.R')  

#Utför Rskript testet 

for(i in 1:5){   

 print(paste("Startar RS NR:",i))  

 time<-system.time(RS())  

 RST<-(RST+time)  

 print(paste("Avslutat RS NR:",i))  

}  

print("Loading RD")  

source('utmaningenRDATA.R')  

#utför Rdata testet 

for(i in 1:5){   

 print(paste("Startar RD NR:",i))  





 time<-system.time(RD())  

 RDT<-(RDT+time)  

 print(paste("Avslutat RD NR:",i))  

}  

print("Calculation result")  

#Beräkna medelvärdet och skriv ut resultat 

VT<-VT/5  

TT<-TT/5  

RST<-RST/5  

RDT<-RDT/5  

print("Result:")  

print(VT)  

print(TT)  

print(RST)  

print(RDT) 

. 

Skriptet användes för att räkna ut den uppfullnadsgrad som beskrivs i 4.3.3 

 

RP<-function(){  

#Ladda in de nödvändiga R paketen 

require(RMySQL)  

drv =dbDriver("MySQL")  

con <- dbConnect(drv, user='root', dbname='swedeheart', host="127.0.0.1", 
password='qxlkdr031%')  

 

diaTemp<-dbGetQuery(con,"select medicalcare.SID, MCEID, 
LEFT_VENTRICULAR_FUNCTION, EF_OBTAINED_BY from medicalcare, subevent where 
EXTRACT(YEAR FROM medicalcare.EVENT_DATE) >= 2007 and 
medicalcare.SID=subevent.SID;")  

#Utför beräkningar 

diaTemp$d_ef<--1  

diaTemp$d_left<--1  

diaTemp<-as.matrix(diaTemp)  

dupli<-subset(diaTemp, diaTemp[,2] %in% diaTemp[duplicated(diaTemp[,2]),])  





single<-as.data.frame(subset(diaTemp, !diaTemp[,2] %in% 
diaTemp[duplicated(diaTemp[,2]),]))  

single$d_ef<-single$EF_OBTAINED_BY  

single$d_left<-single$LEFT_VENTRICULAR_FUNCTION  

vis<-""  

POS<-1  

tjo<-0  

antal<-1  

for(i in dupli[,2]) {  

 if(i %in% vis){  

  if(ef %in% c(0, NA, 9) & !is.na(dupli[POS,4])){  

   ef<-dupli[POS,4]  

   left<-dupli[POS,3]  

  }  

  antal<-antal+1  

 }  

 else{  

  if(tjo==1){  

   for( q in 1:antal){  

    dupli[POS-q,5]<-ef  

    dupli[POS-q,6]<-left  

   }  

  }  

  tjo<-1   

  antal<-1  

  ef<-dupli[POS,4]  

  left<-dupli[POS,3]    

  vis = c(vis,i)   

 }  

 POS<-POS+1  

}  

for( q in 1:antal){  

 dupli[POS-q,5]<-ef  

 dupli[POS-q,6]<-left  





}   

dupli<-as.data.frame(dupli)  

toReturn<-rbind(single,dupli)  

toReturn<-toReturn[sort.list(toReturn$SID),]  

return(toReturn)  

} 

  








 

I bilden ovan visas gränssnittet av Qrep där man får välja vilken rapport man vill få skapad. 






 

Bilden ovan visar gränssnittet när man har valt en rapport och ska ställa in vilka parametrar 
man vill ha. I detta fall har Landstingsrapporten som beskrivs i 4.3.3 valts och man kan då 
välja från vilket start år datat ska börja från. 






 

Resultatet man från om man väljer Landstingsrapporten samt parametern 2007 






 

Resultatet man får om man väljer rapporten från spahr som beskrivs i 4.3.2. 







 

I bilden ovan visas inloggnings sidan för R-Node 






 

I bilden ovan visas arbetsmiljön för R-Node, till vänster syns alla aktiva objekt man har rutan 
till höger är vart man skriver alla kommandon och nertill visas alla aktiva diagram. 






 

 




