Manual för Enkäthandläggare
Inloggning
Enkäthandläggaren behöver logga in på INCA för att kunna administrera enkätutskick.
INCA finns under adressen: https://rcc.incanet.se och inloggning sker med SITHS/ Efosalternativt med Yubikey. När användaren loggat in ska ”Enkäthandläggare” väljas som
roll, sin klinik som placering och register ”PROM PREM Utskick”. Se exempel nedan.

Efter inloggning måste enkäthandläggaren välja utskicksprojekt att administrera. För att
administrera kurativ ePROM för prostatacancer ska projektet ”NPCR 2018 Baslinjeenkät
inför primär kurativ behandling Region ……..” väljas. Om projektet inte finns i listan ska
support kontaktas, kontaktuppgifter för detta finns på NPCRs hemsida:
http://npcr.se/eprom/for-att-komma-igang/ .

Enkäthandläggaren når nu administrationsverktyget. Här läggs deltagare upp och
administreras. Här ser du också om deltagaren har skickad in eller påbörjat enkät, om
deltagaren är struken och skapande-datum med mera.

Lägg till nya deltagare. Nya deltagare läggs till genom knappen ”Lägg till deltagare”.
Klicka på knappen, skriv i personnummer och klicka på lägg till. Efter att deltagaren lagts
till hamnar den i listan nedan och en deltagarkod skapas. Observera att knappen
”Importera nya deltagare” inte ska användas.

Stryka en deltagare. Om en deltagare har lagts upp i systemet men senare avböjer
fortsatt deltagande ska deltagaren strykas för att undvika att påminnelser skickas ut.
Detta görs genom att klicka på knappen ”Stryk”. Patienter som från början inte vill delta
ska inte läggas upp i systemet överhuvudtaget.

Skapa initialbrev till deltagare. Klicka på knappen initialbrev och välj skriv ut för att
skapa initialbrevet. När man klickar på knappen skriv ut registreras att initalbrev har
skapats och tidpunkten läggs till i översikten på aktuell deltagare. Väljer man istället
förhandgranska så kommer inte detta registreras. När en deltagare har ett initialbrev
registrerat på sig kan man enbart förhandsgranska och inte skriva ut. För att skriva ut ett
nytt initialbrev på en deltagare som har ett registrerat väljer man ”förhandsgranska” och
skriv sedan ut. Lösning för att skicka ut meddelande via 1177 är ej på plats ännu och ska
således inte användas. För Påminnelsebrev gäller samma principer, finns det dock inget
initialbrev registrerat kan man enbart förhandsgranska påminnelsebrevet.

Enkäthandläggaren kan sortera översikten genom att klicka på respektive rubrik som
finns över deltagarlistan (personnummer, namn, skapad osv). Enkäthandläggaren kan
även välja att visa besvarade eller strukna enkäter samt välja hur många rader som ska
visas per sida.

