
  

Nyheter i NPCR september 2021 
 

INCA-formulär och manual 

I juni gjorde Nationella prostatacancerregistret, NPCR, en del större förändringar i INCA-

formulären som du kan läsa om i förra nyhetsbrevet, Nyhetsbrev juni 2021 

 

Nu i september har några mindre justeringar gjorts i INCA-formulären.  

• Även äldre MR-undersökningar som ligger till grund för riktade biopsier kan nu 

rapporteras. Den tidsgräns som tidigare låg som en spärr har nu tagits bort.  

 

• Vid HIFU-behandling finns nu ett datum inlagt för genomförd behandling.  

När patienten remitteras för HIFU-behandling till annat sjukhus rapporteras istället 

datum för remiss samt till vilken klinik remissen sänds. Formuläret sänds till RCC 

som efterhör datum för genomförd HIFU från behandlande klinik. 

 

Manualen för inrapportörer är uppdaterad och även informationstexterna i INCA-formulären. 

Nya manualen och formulären för utskrift kommer inom några dagar på  RCC hemsida 

Nationell rapport från NPCR 

I år har vi bantat den nationella rapporten kraftigt från över 200 sidor till 32 sidor med fokus 

på resultat i respektive region för kvalitetsindikatorerna i Koll på läget.  

 

Årsrapporten kan nås via www.npcr.se/rapporter, där du också hittar de regionala rapporterna 

som kom ut redan i våras. 

 

Om du inte hittar den information du söker kan du gå till den öppna interaktiva onlinerapport 

www.npcr.se/RATTEN. Där kan du själv skapa de rapporter du önskar se. 

PROM-kurativ byter inlogg 

Vecka 39 utgår enkäthandläggarrollen på INCA – plattformen för PROM – kurativt syftande 

behandling av prostatacancer. Inlogg kommer från och med vecka 39 att ske via IPÖ 

(Individuell patientöversikt). Läs mer i  Nyhetsbrev PROM kurativ 

Webbinarier kommer att vara tillgängliga under vecka 39 och 40 med genomgång av hur du 

loggar in i IPÖ och hur du gör för att skicka en enkät till patienten. Vill du delta i ett 

webbinarium, kontakta Nina Hageman på nina.hageman@sll.se och meddela vilket datum och 

klockslag du vill delta så skickar vi en Teamsinbjudan. 

Du hittar all information om övergången och information om vart du ska vända dig på 

NPCR:s hemsida npcr.se/eprom/ 
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