Ändringar från 2018-05-30
•

Ändrad informationstext för läkare som gör sig bidragande till patients vård. Ingen ändring av
manualen.

Ändringar från 2018-03-27
•
•
•
•
•
•
•
•

För att minska risken för felinmatning av stråldos visas nu en varning när slutdosen inte är jämnt
delbar med fraktionsdosen
I fliken för labprov kan man inte längre lägga in samma datum på fler rader (om flera prover tas
samma dag ska de ligga på samma rad)
För Xofigo/Ra-223 är sättet för inrapportering ändrat; vid avslut av behandling ska totalt antal
behandlingar anges, se manualen.
Rättning av tooltip för Annan bilddiagnostik i översiktsgrafen.
Det finns möjlighet att lägga till datum för granskning av data i Basdatafliken: ”Data i översikten
senast granskat”.
Nytt svarsalternativ under radiologisk bedömning: 1:a metastas
Nytt svarsalternativ under Bilddiagnostik: MR Helrygg/Bäcken
Rubrikerna i rullistan för rapporter är uppdaterade

Ändringar från 2018-01-24
•

Uppdatering av rapportverktyget, se manual och Hjälpflik.

Ändringar i PPC från 2017-12-01
•
•
•
•
•
•

Det går nu att registrera att patienten inkluderats i studie även vid sjuksköterskebesök
Frågan om PROM-enkät är borttagen från besöksfliken
Sparat biobanksprov visas med en egen symbol i översikten
När man väljer lymfkörtelbestrålning i strålbehandlingsfliken kan man nu specificera vilken
lymfkörtellokal som strålats.
Manualen är uppdaterad och innehåller nu även informationen om PROM-enkäter som tidigare
fanns i ett eget dokument.
Rapportsidan är uppdaterad, se separat dokument för mer information.

Ändringar från 2017-09-13
•

•
•
•

Basdata från NPCR är borttaget. Våra jurister har gjort bedömningen att det inte är tillåtet att
visa kvalitetsregisterdata i patientöversikterna. Istället finns utrymme att mata in viktiga värden
och datum manuellt i basdatafliken.
Ny biobanksflik för inmatning av biobanksdata ersätter frågan om biobank i besöksfliken. Alla
tidigare inmatade biobanksdata är flyttade till den nya fliken.
Vi har lagt till nya labprover och även bytt ordning mellan kolumnerna. Man kan nu mata in
värden på LPK, TPK och Neutrofila, förutom de gamla labproverna.
På frågan Sammantagen klinisk bedömning är alternativen Total Respons och Partiell respons
sammanslagna till Respons. Stationär sjukdom har bytt namn till Stabil sjukdom.

•
•
•
•

Det går att välja ”Ej bedömt” på ECOG-WHO-frågan.
Knappen för Lägg till återbesök har bytt namn till Lägg till besök och Telefonbesök har bytt namn
till Telefonkontakt.
Det har förekommit att användare av misstag lagt till information om avlidna personer. Det finns
nu en spärr så att man inte kan lägga in datum efter dödsdatum.
PROM-frågorna som patienten besvarar på www.incasvar.se finns även tillgängliga under
Hjälpdokument.

