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Nyheter i NPCR januari 2019 

 

Nytt från 2019 är att vi har lagt till frågor om MR och riktade biopsier. Svaret från MR-
undersökningen rapporteras som T-stadium och PI-RADS. På Diagnostikformuläret ska MR som är 
utförd före biopsin samt uppgifter om riktade och systematiska biopsier rapporteras. På Utredning 
och behandlingsformuläret rapporteras MR utförd efter biopsin. Även på Radikaloperation och 
Strålbehandlingsformuläret ska MR-resultat och uppgifter om riktade och systematiska biopsier 
rapporteras, när ombiopsi utförts före behandlingsbeslut. 

NPCR-formulären på INCA har fått nytt utseende från i år. Samtliga inrapporteringar oavsett 
diagnosår kan göras i de nya formulären. De gamla formulären kommer att finnas kvar ytterligare en 
tid för att underlätta inrapportering av resterande 2018 års diagnoser.  

I de nya formulären visas svarsalternativen nej/ ja /uppgift saknas och är synliga hela tiden. När 
svaret har markerats blir svarsalternativet gråfärgat. Vill man ändra sitt svar är det bara att klicka på 
ett annat svarsalternativ. Många av frågorna har följdfrågor och visas först när den övergripande 
frågan har besvarats med ja.  

  
En gråmarkerad ruta med streck runt visar var markören befinner sig. När man tabbar vidare i 
formuläret flyttar sig den grå markören till nästa svarsalternativ. Svarsalternativet kan markeras med 
Enter eller mellanslag. En obesvarad fråga kommer direkt att markeras med röd ram och en text 
under anger att svaret är obligatoriskt.  

  
Alla grå rubrikrader är klickbara och kan visa/dölja fältet under. Även Enter och mellanslag kan 
användas för att visa/dölja fältet när markören är placerad på rubrikraden. När du öppnar formuläret 
första gången är alla fält synliga. Pilen längst ut till höger pekar nedåt när fältet under är expanderat 
och åt höger när fältet under är dolt. Om du av misstag komprimerat fältet och lämnat frågorna 
under obesvarade kommer formuläret inte att kunna sändas in. 

  
  

 När formuläret är komplett ifyllt ska ni välja åtgärden ”Spara i register” så att er kliniks 
inrapporterade data snabbt kan visas i ”Koll på läget”. 

 
 
Vid frågor kontakta: 
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