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Nyheter i NPCR oktober 2019 
Vi har gjort några justeringar i NPCR-formulären. Alla svarsalternativ ligger numera i rullgardinslistor i 
stället för knappar. Det var ett önskemål vi fick från inrapportörer och registeradministratörer och vi 
hoppas att det blir tydligare och mer lättarbetat.  
Om ni har äldre versioner av formulären upplagda i er inkorg ber vi er ersätta dem med nya formulär 
när ni ska rapportera in. 

Diagnostik 
En varning visas när man rapporterar fler än 14 systematiska biopsier eller fler än 6 riktade biopsier, 
det gäller samtliga formulär där den uppgiften finns med.  

Utredning och behandling  
När IPSS är rapporterat på Diagnostikformuläret visas värdet i UoB-formuläret, klicka på listen 
’Tidigare utförda utredningar från Diagnostik’ för att se värdet. Samma värde behöver inte 
rapporteras igen, om ingen ny IPSS är utförd anges ’IPSS ej utfört’.  
Under behandlingsval finns alternativet ’Avliden innan behandlingsval’ där har vi lagt till 
’behandlingsstart’ i samma svar. 

Radikal prostatektomi 
När ett nytt RP-formulär läggs upp är ’Extensivt’ formulär förvalt, tidigare var den obligatoriska 
versionen förvald. I RP2-formuläret visas de operationsuppgifter som rapporterats i RP1-formuläret. 
Om någon uppgift är felaktig kan inrapportören låsa upp RP1-uppgifterna genom att bocka i rutan 
’Ändra operationsuppgifter från RP1’ och efter ändringen bocka ur rutan för att låsa uppgifterna. 
Uppdateringen i registerposten sker när RP2 sparas i registret. 

Strålbehandling 
I strålbehandlingsformuläret ska man rapportera vid vilket sjukhus behandlingen har givits. När 
behandlingen ges vid det egna sjukhuset bockar man i rutan ’Strålbehandlad vid inrapporterande 
klinik’ under respektive behandling, det egna sjukhuset visas i fältet. Anledningen är att extern och 
bracky ibland ges vid olika sjukhus och när man vill rapportera åt ett annat sjukhus.  

RATTEN på NPCR:s hemsida http://npcr.se/ är uppdaterad den 3 september med 2018 års data. 
Från nästa år kommer RATTEN att uppdateras halvårsvis, i september 2020 läggs uppgifter från första 
halvåret ut. 

Kontakta mig för frågor eller synpunkter! 
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