Möte om databas Caddie och Louise 20080909
Ändringar till NKO
Patient Data
• ”Date of Birth” ska vara med som sökkriteria det är det redan, fast det har ändrat namn
till ”birth” av någon konstig anledning. Men skriver man in 57 eller 1957 så får man in
alla patienter födda 57. Eftersom vi inte hade bestämt om vi bara skulle ha svenska
patienter eller inte, så gav vi alla möjlighet att skriva (eller inte) som dom vill. I
framtiden får vi styra upp detta.
• möjlighet att ändra ordning på kolumner i sök-resultatrutan? Namn alt. Date of Birth
vore bra att ha före registreringstidpunkt Går inte att ändra (precis som du misstänkte).
Dock kan man, om man exporterar till excel, flytta/ta bort kolumner precis som man
vill.
Amputation Data
• Weight skulle bli ”grå” vid val av ”Registration of amputation preformed prior to ”,
men det gör den inte. Istället blir det omöjligt att skriva i den. Kan man ändra det, så
den blir grå istället såsom Outcome-fältet? Egentligen blir den grå, fast det syns inte
eftersom det inte finns någon text i fältet (som i ”Outcome” där det står ”välg…”).
Däremot var Caddie inte nöjd med att sidan inte uppdaterar som vi också upptäckte:
om man klickar fel måste man lämna registret helt (alt. uppdatera med
eller F5) för
att få sidan att uppdatera. Detta kommer hon att fixa.
• ”Other pre-amputational conditions affecting healing”: ta bort back pain, hip pain,
knee pain” Blir fixat
• Stavfel på knappen till “Register proTsthetic supply”, bort med T’et Blir fixat
• Type of amputation ändras till “Type of amputation to be registered” Blir fixat
Prosthetic Data
• Vi ska få till kopplingen igen, LM pratar med Caddie på NKO Blir fixat, Caddie
förstår nu hur det var tänkt att fungera från början. Förhoppningsvis ligger alla
nivåerna ”i bakgrunden” i scripten för registret, för vi har själva inget underlag på de
olika protesalternativen. Dessa skrevs nog in av dig och Tobi för länge sedan?
• Condition of sound limb: ett nytt alternativ ”major reduced function” Blir fixat
• Patient deceased ska bort Blir fixat

