Vejledning til Skemadefinitioner (her er Stopskemaet brugt som eksempel).
Sklerose3: Stop
[SKSTOP_1]
BRUGERVERSION
Unikt navn
Dette unikke feltnavn
som lagres i
databasen og trækkes
ud ved et dataudtræk.

Udfald etc.
29/10-08
Navn

Datatype

Felttype

Udfaldsrum

Afhængighed til andre felter Hjælpetekst

Det tilhørende
navn (”label”) til
det unikke navn,
som kan ses på
skemaet ved
indtastning.

Feltets
datatype dvs.
dato, tekst
eller tal. Tal
der ikke skal
indgå i en
beregning er
defineret som
tekst

Feltets type, som
det viser sig på
skemaet fx
Radiobutton eller
dropdown-liste
(=Liste, (single)).
Konstant vil sige at
teksten/tallet bare
vises og det ikke er
mulig med
indtastning.

De udfaldsrum, som feltet
giver mulighed for. Ved
RadioButtons og dropdownmenuer er der et vist antal
færdigtdefinerede udfald, som
kan vælges på listen
Det unikke udfald står som et
tal før kolon. Det er denne
unikke værdi der lagres i
databasen og fremgår af
dataudtrækket. I andre felter
er det muligt at skrive fritekst
eller tal.

Feltets afhængighed dvs.
Hjælpeteksten til
betingede synlighed af andre feltet, som kan ses i
felter. Fx dukker feltet ”Antal indtastningsskemaet
steroidbehandlede attakker” ved at klikke på det
først op, når der er valgt en lille spørgsmålsteg
værdi på 1 eller højere i feltet efter feltets navn.
”Antal attakker”. Ved de
Hjælpeteksten
fleste dataudtræk er det ikke uddyber betydningen
vigtigt at kunne forstå feltet. af feltet.
Men alle felter der ikke er
synlige er tomme ved
dataudtræk.

SKSTOP_BEHSTARTD Dato for 1.injektion Dato
ATO
SKOPF_DIFFMAANED Antal måneder
Decimaltal
siden 1. injektion
SKSTOP_STOPDATO Stopdato:
Dato

Konstant

SKSTOP_AARSAG

Liste (single)

Væsentligste årsag Tekst
til stop

Konstant

value(<$SKSTOP_STOPDAT
O$>).length > 0

Tekst (en linje)

Stopdato er den dato,
hvor det besluttes at
stoppe behandlingen.
1: Bivirkninger
2: Ingen effekt
3: EDSS > 7
4: Antistoffer
5: Udeblivelse fra kontrol
6: Ulyst til injektion
7: Graviditet
8: Ønske om graviditet
9: Ophør kontraception
10: Død
11: Andet
12: Ønske om anden behandling
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