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VAD ÄR RUT
Register Utiliser Tool, RUT, är ett verktyg för att söka, utvärdera och analysera innehållet i register på
variabelnivå. I RUT finns även information om innehåll i biobankers provsamlingar.
RUT innehåller detaljerad information om register och variabler på metadatanivå, men inget faktiskt
registerdata (mikrodata).
Med hjälp av RUT är det möjligt att skapa en förteckning över variabler som är relevanta för en
forskningsfråga, en variabellista. Variabellistan kan sedan utgöra en del av underlaget vid både etisk prövning
och begäran om tillgång till mikrodata.
Ett av syftena med RUT är att samla metadata om innehållet i forskningsintensiva register på ett och samma
ställe och att göra det möjligt att jämföra dessa med varandra.
För att åstadkomma jämförbarhet mellan olika register har alla ingående register i RUT modellerats enligt samma
modell, GSIM (Generic Statistical Information Model,
https://statswiki.unece.org/display/gsim/Generic+Statistical+Information+Model ). I modellen har registerhållarnas
egna beskrivningar lagts in och kompletterats där information saknats.

Verktyget RUT har tre huvudfunktioner som i tre steg kan användas för att skapa en variabellista:

1)

SÖK - Med hjälp av sökfunktionen kan du söka efter variabler, populationer eller begrepp i alla register i
RUT med fritextsök och i kombination med filter.

2)

UTFORSKA REGISTER – Här kan du utforska registrets struktur, innehåll och olika variablers
betydelse på konceptuell nivå i ett visuellt gränssnitt. De variabler som är intressanta kan du spara i en
urvalslista.

3)

EXPORTERA – Här kan du granska det urval av variabler du valt till din urvalslista. Förfina din lista
med hjälp av detaljerade metadata om varje vald variabel, och exportera den till Microsoft Excel.

Du kan också använda de tre stegen i den ordning du själv önskar.
I denna version av manualen har läkemedelsregistret valts för att exemplifiera funktioner och visualiseringar.

Rekommenderade webbläsare är Chrome, Firefox, Safari och InternetExplorer 11 (Edge).
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LOGGA IN
RUT hittar du på http://rut.registerforskning.se
För att kunna logga in i RUT måste du ha ansökt om och fått inloggningsuppgifter från Vetenskapsrådet. En
länk till mer information och ansökningsformulär finns på inloggningssidan.
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FUNKTIONER I SIDHUVUDET
I sidhuvudet på RUT finns några stödfunktioner. Bland annat finns en Hjälp-funktion och länkar till mer
information om RUT.

Information och återkoppling
Längst till vänster i sidhuvudet finns en utfällbar meny, med länkar till information om RUT och
registerforskning.

Urvalslistor
I högra delen av sidhuvudet hittar du urvalslistor. Om du har sparade urvalslistor sedan tidigare hittar du dem här.
När du öppnar urvalslistor visas även en list i fönstrets vänsterkant som kan expanderas till en panel, där dina
urvalslistor visas i ett expanderbart format. Läs mer under under UTFORSKA REGISTER
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Hjälp
Om du klickar på frågetecknet, långt till höger i sidhuvudet öppnas en sida med viss hjälpinformation, denna
sida skall med tiden utvecklas och bli mer innehållsrik.

Logga ut
Allra längst till höger i sidhuvudet finns utloggningsfunktionen, när du är inloggad syns ditt användarID/inloggningsnamn. När du klickar på pilen öppnas utloggningsfunktionen.
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SÖK
SÖK är en funktion där du kan fritextsöka fram begrepp, variabler och populationer som relaterar till ditt
sökord.
Fritextsökfunktionen kan kompletteras med två filterfunktioner, en för att styra tidsintervall och en för att
begränsa sökningen till vissa register och subregister.
Om du inte vill begränsa din sökning till en specifik term, tidsperiod eller ett visst register, ställer du dig i
sökrutan och trycker <Enter>. Du kommer då att få upp alla register, subregister, variabler, begrepp, och
populationer.
Om du är intresserad av en viss term skriver du in det i sökrutan och trycker <Enter>. Denna sökning kan
givetvis filtreras med hjälp av ovan nämnda filterfunktioner.

Välj tidsurval för
sökning här

Här skriver du in sökterm

Här väljer du
register om du inte
vill söka i alla
register
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Sökresultatet visar:
 Alla variabler där termen förekommer i namn, beskrivningar eller definitioner på olika nivåer
 De populationer i vilka dessa variabler ingår och som samtidigt matchar ditt tidsurval
 De begrepp och närliggande begrepp som matchar söktermen i namn, beskrivningar eller definitioner
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Filtrering av sökresultat
Panelen till vänster används för att filtrera, dvs. begränsa din sökning till ett visst tidsintervall eller till ett eller
flera register. Om du inte väljer något register visas resultat från alla register i RUT som matchar din sökterm.
Du har möjlighet att ändra tidsintervall eller titta i andra register även i UTFORSKA REGISTER.
Om du väljer en tidsperiod kommer sökresultet bara att visa de variabler, begrepp och populationer som finns
inom den specificerade tidsperioden.
Om du väljer ett specifikt register kommer sökresultet bara att visa de variabler, begrepp och populationer som
finns inom just det registret.
Du kan också använda filterfunktionen för att se allt innehåll i vissa register eller under en viss tidsperiod, utan
att söka efter en viss term.

Från sökresultaten kan du gå vidare in i steget UTFORSKA REGISTER, genom att klicka på det sökresultat du
finner mest intressant,
Beroende på vad i sökresultatet du väljer att klicka på kommer någon av vyerna Registerstruktur eller
Variablers betydelse att visas. Läs mer om det i avsnittet UTFORSKA REGISTER
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UTFORSKA REGISTER
Under fliken UTFORSKA REGISTER har du möjlighet att få en överblick över ett registers uppbyggnad,
uppdelat per subregister. Du kan här se hur de olika variablerna förhåller sig till varandra över tid och vilken
betydelse de har. Här kan du också välja att spara ett eller flera urval av variabler som ser intressanta ut för
vidare utvärdering i en personlig urvalslista.
Du kan välja att utforska ett subregister ur två olika perspektiv; Registerstruktur eller Variablers betydelse.

Vyn Registerstruktur
Alla variabler i ett register är grupperade enligt en registerövergripande struktur, men förekomsten av variabler
varierar mellan olika subregister samt över tid och i olika populationer.
Ett subregister är en delmängd av ett register och samma variabel kan förekomma i flera subregister.
I vyn Registerstruktur visas en grafisk bild av strukturen för ett angivet subregister.
Om du har öppnat denna vy via SÖK och en vald variabel, kommer den valda variabeln vara markerad.

Det som visas i vyn är ett antal objekttyper (dessa kallas för Samlingsbegrepp i vyn Variablers betydelse)
exempelvis Patient.
En asterisk (*) anger vilken objekttyp som är registrets statistikobjekt.

Så fungerar metadataverktyget RUT

11

Objekttyperna går att expandera och visar då de variabler som är samlade under objekttypen i den valda
tidsperioden eller populationen.
I nedanstående exempel;
 ALDER
 FODDAT
 KON
 LK
 LKF
 PNR

Det är dessa variabler du kan välja att lägga i en urvalslista som underlag till en variabellista för uttag av data
från register, eller för vidare utvärdering.
Endast de variabler som ingår i subregistret under den valda tidsperioden, eller i den valda populationen, visas.
Du kan flytta runt objekttyperna på kartan temporärt (de sparas inte) genom att sätta muspekaren på en
objekttyp och hålla ner vänster musknapp samtidigt som du förflyttar musen.
Du kan flytta runt hela kartan genom att placera muspekaren någonstans på den vita bakgrunden samt hålla ner
vänster musknapp samtidigt som du förflyttar musen.
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Välj visning av register
I UTFORSKA REGISTER kan du välja att byta register, om du är intresserad av att se ett annat register än det
just nu visade registret.
En panel med filter och kontroller öppnas eller stängs genom att du klickar på pilen i högra hörnet.
När panelen är i stängt läge visas endast kontrollen som styr om du ska se vyn Registerstruktur eller
Variablers betydelse.
Läs mer om Variablers betydelse i eget avsnitt.

Om du klickar på Registerbeskrivning visas fördjupad information om det valda registret.

Du kan också välja att visa variabler som förekommit under en viss tidperiod och eller för vissa populationer.
I menyn ”Välj populationer” visas alla populationer i det aktuella registret, för vilka metadata finns inlästa i
RUT.
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Beskrivning av variabel
Om du klickar på ett variabelnamn, visas mer information om variabeln i en utfällbar informationspanel till
höger i fönstret.

Informationspanelen har två flikar med information; VARIABEL och POPULATIONER.
Panelen kan stängas med hjälp av pilen på dess vänstra kant.
Under fliken VARIABEL i informationspanelen visas variabelns beskrivning, definition och giltighetstid samt
en eller flera representationer av variabeln.
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För varje representation av en variabel finns det möjlighet att visa mer information genom att klicka på pilen till
höger om representationen.
Om det finns kodlistor kopplade till representationen visas dessa genom att klicka på länken
> Kodlistor.

Kodlistorna visas i ett eget fönster:
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Spara variabel i urvalslista
En variabel som ser intressant ut kan sparas i en urvalslista för senare utvärdering eller export till Microsoft
Excel.
Om du vill spara alla representationer för en variabel bockar du för variabeln direkt i den grafiska vyn eller
högst upp i beskrivningen.
Om du bara är intresserad av en specifik representation bockar du för enbart den representationen.
Variabler och representationer som bockas för hamnar i urvalslistan i fönstrets vänstra sida.
Om du inte har sparat variabler i någon urvalslista tidigare kommer du bli ombedd att namnge din nya
urvalslista.
Vill du skapa flera urvalslistor gör du det genom att klicka på + Ny lista. Du kan spara upp till tio olika listor.
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Den andra fliken på informationspanelen för en variabel, POPULATIONER, visar
i vilka populationer den aktuella variabeln har använts.

Raderna med populationsbeskrivning kan expanderas för mer information.

Vyn Variablers betydelse
I kontrollpanelen i fönstrets övre kant visas möjligheten att välja vy på modellen som visas. Du kan här välja
mellan Registerstruktur, beskrivet ovan, och Variablers betydelse.

Vyn Variablers betydelse erbjuder möjlighet att utforska variablers betydelse och deras relation till andra
variabler. Här visas variablerna i termer av begrepp.
I denna vy kan det finnas tre olika typer av begrepp:
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 V = variabelbegrepp – begreppet är direkt kopplat till en eller flera variabler eller representationer i vyn
Registerstruktur
 S = samlingsbegrepp – håller ihop en kategori av variabler (motsvaras vanligen av objekttyp i vyn
Registerstruktur)
 VS = verksamhetsbegrepp – ett begrepp som är centralt för det sammanhang i vilket variablerna beskrivs.
Används för den konceptuella grupperingen av variabler.

Om du har markerat en variabel i vyn Registerstruktur kommer den att fortsätta vara markerad när du byter vy
till Variablers betydelse, men det är sannolikt att det visade namnet på variabeln inte är exakt detsamma i den
nya vyn.
Det beror på att vyn Variablers betydelse istället visar det förklarande begreppsnamn som är kopplat till den
valda variabeln eller representationen enligt GSIM och inte det namn den har i registret.

Så fungerar metadataverktyget RUT

18

Genom att klicka på ett begreppsnamn visas begreppets definition i den utfällbara informationspanelen i
högerkant.
Genom att dubbelklicka på begreppsnamnet visas eventuella ytterligare begreppsrelationer om sådana finns.

Du kan undersöka begreppskartan genom att klicka på olika begreppsnamn.
Du kan flytta runt hela kartan genom att placera muspekaren någonstans på den vita bakgrunden samt hålla ner
vänster musknapp samtidigt som du förflyttar musen.
Om du byter vy från Variablers betydelse till Registerstruktur kan det finnas flera möjliga matchningar
mellan det valda begreppsnamnet och motsvarande variabel i vyn Registerstruktur. Du får då, i en meny,
möjlighet att själv välja vilken variabel i vyn Registerstruktur som passar bäst.
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HANTERA OCH EXPORTERA VARIABELLISTA
Under EXPORTERA ser du vilka variabler som du har lagt till i din urvalslista. Detta är ditt variabelurval.
I panelen på fönstrets vänstra sida kan du välja vilken av dina urvalslistor du vill arbeta med.
De variabler som visas i din urvalslista i panelen visas även i tabellen på exportsidan.
Du kan skapa och exportera en variabellista för varje sparad urvalslista. Variabler som plockas bort från en
urvalslista kommer automatiskt att också försvinna från tabellen på sidan.
På sidan EXPORTERA kan du också välja hur mycket metadata som ska visas i variabellistan genom att välja
kolumner i menyn Tillgängliga kolumner ovanför tabellen.
Tabellen går att sortera på valfri kolumn med hjälp av pilsymbolerna i kolumnrubrikerna. I varje kolumn finns
ett ”sökfält” som kan användas för att filtrera ut de värden du är intresserad av.
Skriv in det värde du vill filtrera på och klicka ”<Enter>”, eller klicka på ”Uppdatera filtrering”, så kommer
endast de variabler med matchande värde i den aktuella kolumnen visas i tabellen.
När du är nöjd med din variabellista kan du exportera den till Microsoft Excel genom att klicka på knappen
”Exportera till Excel”.
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ORDLISTA
Ord eller begrepp
Register

Förklaring
Samlingsbenämning för ett eller flera subregister/registervarianter med
samma huvudsyfte och registerhållare.

Metadata

Beskriver registrets innehåll ur olika perspektiv.

Mikrodata

Insamlade (individ-)uppgifter. Finns inte i RUT.

Objekttyp

Används i RUT för att gruppera variabler i vyn Registerstruktur.
Till exempel objekttypen ”Person” innehåller ett antal variabler gällande
personer såsom t ex personnummer, namn etc.

Subregister

En delmängd, eller variant, av ett register. Ett subregister lagrar mikrodata
för en separat händelse.
Olika subregister inom ett register kan vara delvis överlappande.
”Familjer” är ett exempel på ett subregister inom registret
Registret över totalbefolkningen (RTB).

Urvalslista
Variabel
Variabellista
Verksamhetsbegrepp

Urval av variabler i RUT. Urvalslistan kan sparas mellan
inloggningstillfällen och du kan spara upp till 10 olika listor.
En variabel är en hållare av mikrodata. I RUT beskrivs endast information
om variabeln.
Den exporterade urvalslistan. Även urvalslistan kan sägas vara en
obearbetad variabellista
Tydliggör betydelse och relationer mellan begrepp.
Används i RUT i vyn Variablers betydelse, som en central källa för
definitioner för variabler, objekttyper och populationer.
Relationerna mellan de olika verksamhetsbegreppen visas i RUT i vyn
Variablers betydelse, enligt registrets begreppsmodell och tydliggör
begreppens betydelse i det aktuella subregistrets sammanhang.
”Familjemedlem” är ett exempel på en typ av ”Folkbokförd person”.

Kontextuell variabel

En variabel som är kopplad till data från specifika insamlingstillfällen eller
insamlingscykler, populationer, kallas även kontextuell variabel eller
instansvariabel.
Till exempel ”ålder på folkbokförda personer i Sverige 2014-12-31”.

Statistikobjekt

Markeras i registerstruktur vyn med en asterisk. Statistikobjektet är det
objekt som variablerna i insamlingen beskriver. Ex om statistikobjektet i
registret är Expediering, är alla variabelvärden relaterade till expediering.
Patientens ålder är då ålder vid expedieringstillfälle.

Har du frågor, synpunkter eller feedback? Kontakta oss på registerforskning@vr.se
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