FORGRENINGSLOGIK OG CALCULATED
FIELDS
• Opsætning af forgreningslogik
• Felttypen ‘Calculated field’

Felt-referencer i REDCap
Når man anvender forgreningslogik, beregnede felter eller
piping i REDCap, refererer man til værdier indtastet i andre
felter. Denne reference er til disse felters variabelnavn
angivet i firkantede parenteser
[variabel_navn]
I longitudinale studier( gennemgås senere) hvor det samme
instrument kan være i spil flere gange vil det desuden være
nødvendigt at referere til event navnet hvis referencen går
udover det aktuelle instrument

[event_navn][variabel_navn]

Forgreningslogik
• Forgreningslogik kan anvendes til at definere betingelser for
hvornår et felt skal vises for indtasteren. Betingelserne defineres
logisk ud fra afgivne svar til andre felter.
• Man kan f.eks. Anvende forgreningslogik til at skjule felter der ikke
er relevante pga. et tidligere svar. Det kan også anvendes til at vise
beskeder eller instrukser til indtasteren, afhængigt af hvad der er
indtastet i andre felter.
• Forgreningslogik opsættes separat for alle de felter hvis visning
skal betinges.
• Forgreningslogik kan betinges af mere end 1 felt
• Forgreningslogik kan referere til felter (variable) fra alle
instrumenter på tværs af events.
• Referencen til andre felter er til variabelnavnet

Forgreningslogik eksempler

Vis kun hvis svar er ‘andet’

Betinget visning af instruks

To betingelser skal være
opfyldt:
Alder >15 & Køn=kvinde

Opsætning af forgreningslogik
Forgreningslogik opsættes for et felt ved at klikke på den grønne pil over feltet i
designvisning. REDCaps Drag-N-Drop logic builder vil i langt de fleste tilfælde være
tilstrækkelig til at opsætte en logik

REDCap oversætter
automatisk den logik
der laves med Drag-NDrop til syntax

Ønsker man at referere
til variable i andre
instrumenter, kan
instrumentet angives
her

TIP: Har man flere felter efter
hinanden der skal betinges af samme
logik, kan man med fordel kopiere
syntaxen fra den første og paste den
ind i de følgende

Logik
begrænser sig
til ALL eller
ANY i Drag-NDrop

‘Avancerede’ forgreningslogikker
Nogle typer af forgreningslogik kan ikke laves med Drag-N-Drop logic
builderen
Beting visning med at et felt er forskellig fra noget (<> operatoren
betyder forskellig fra)
Eksempel: vis kun felt hvis et andet felt ikke er tomt

Mere komplicerede kombination af ‘or’ og ‘and’.
Eksempel: vis kun felt hvis (A eller B) & (C eller D)

Sammenligning af indholdet i ét felt med indholdet i et andet

Calculated fields
•
•
•

•

•

Calculated fields er en felttype i REDCap der kan anvendes til automatisk at
udregne en værdi baseret på en formel der kan referere til værdier i andre felter
Et klassisk eksempel er et felt der automatisk udregner BMI udfra en formel der
refererer til variablene fra felter for højde og vægt
Anvend calculated fields hvor de er nødvendige for flow og overblik i projektet,
men ikke som erstatning for udregninger der først får relevans i analysefasen af
projektet. REDCap er IKKE en analyseplatform
Et calculated field kan kun returnere en numerisk værdi. Det kan altså ikke lade sig
gøre at lave et calculated field der returnerer en tekst (f.eks. ‘ja’) eller en dato. Det
er årsagen til at man ikke kan beregne en fødselsdato ud fra et CPR nummer i
REDCap
Calculated fields kan referere til variable på tværs af instrumenter og events

Opsætning af calculated field
Et calculated field indeholder som alle andre felter et field label og et variabelnavn
felt. Neders til venstre angives den formel med de indlejrede variebelreferencer der
skal ligge til grund for udregningen

Funktioner og operatorer

Eksempler på calculated fields
BMI

[vaegt]/([hojde]*[hojde])

Alder udfra
fødselsdato
[dob] og anden
dato [ixdato]

rounddown(datediff([dob],[ixdato],'y','dmy'))
Sidste led ‘dmy’ er nødvendig når der
anvendes variable med dag-måned-år
formatering

Simpel sum

[var1]+[var2]+[var3] eller
sum([var1],[var2],[var3]

Potens

([var1]+[var2])^(2)

