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Nyheter i NPCR mars 2018 
 
Formulär Radikal Prostatektomi  
En ny version av Radikal prostatektomi-formuläret finns tillgängligt på INCA från den 20 mars.  
Radikal prostatektomi 2018 har deltas upp i två delformulär så att operationsdata ska kunna 
rapporteras in snabbare.  
En snabbare inrapportering av operationsuppgifterna är ett led i att starta elektronisk PROM-enkät. 
Uppmaning om ifyllande av ePROM-enkät för kvalitetsuppföljning kommer att sändas till patienterna 
3 månader efter operationsdatum. Mer information om införandet av ePROM kommer senare under 
våren. 
Den första delen som ska rapporteras in innehåller enbart operationsuppgifter och ska rapporteras 
direkt efter utförd operation, utan att PAD-svaret inväntas.  
 

 Första delformuläret. När formuläret öppnas visas endast operationsuppgifterna som ska rapporteras 
in. Inrapportering kan göras direkt efter avslutad operation, gärna av operatören. Vid inrapportering 
av operationsuppgifter väljs åtgärd ”Spara i register” och ett nytt delformulär med resterande 
uppgifter som ska rapporteras läggs automatiskt upp i inkorgen i INCA. 
 

 Andra delformuläret. När första delformuläret skickas in till registret läggs del två upp automatiskt i 
inkorgen och inrapporterade operationsdata visas i formuläret, men är inte ändringsbara. Andra 
delformuläret som innehåller uppgifter om preoperativ utredning, behandlingsbeslut och operations-
PAD rapporteras in efter att PAD-svaret inkommit. 
 

 Samtliga patienter oavsett operations-år kan registreras i det nya formuläret. Äldre formulärversion 
som finns upplagda i inkorgen kan raderas eller skickas åter tomma till RCC när inrapportering i Radikal 
prostatektomi 2018 görs. 
 

 När ett formulär skickats som påminnelse och operationen inte kommer att utföras, väljs ”Operation 
ej utförd”, formuläret ändrar innehåll och de uppgifter som ska rapporteras visas i formuläret.  
 

Nyhet på startsidan i INCA 
Under fliken Behandling finns en ny flik, Aktiv monitorering, lista, där kan ni söka fram alla klinikens 
patienter som är rapporterade för aktiv monitorering och ska följas upp. De som senare rapporterats 
in på formulär radikal prostatektomi eller strålbehandling eller avlidit finns inte med på listan. 
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