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Inledning 
Användarhandboken beskriver inrapportörens roll i patientöversikt för lungcancer i INCA. En inrapportör är den person som 

registrerar och skickar in uppgifter till kvalitetsregistret,  

 Förutsättningar för inrapportering 
Inrapportör ska vara registrerad i INCA-systemet som ” Inrapportör Patientöversikt” med ett användarkonto, dvs. ett 

användarnamn, SITHS-kort samt med placering på en inrapporterande enhet, dvs. sjukhus och klinik/mottagning.  

Användarkonto erhålles av Regionalt cancercentrum i din region, alternativt av användaradministratören på kliniken. 

Användaradministratör får sig rollen tilldelad av systemadministratör på Regionalt cancercentrum. 

Information angående ansökan om användarkonto eller användaradministratörsrollen hittar du på INCA-webbportalen 
http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/om-inca/ 
Här finns också utbildningsmaterial och allmän information om INCA: http://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/utbildningsmaterial/ 

 

Andra dokument som stöd för inrapportören 
Användarhandbok tillsammans med nedanstående dokument utgör en komplett beskrivning av respektive nationellt 

kvalitetsregister. 

 Allmänna definitioner av variabler till Patientöversikt Lungcancer 

 Variabelbeskrivning (alla lungregister, mera teknisk beskrivning) 
 

Registerspecifika dokument, inklusive information om registergruppen hittar du på Cancercentrums webbportal: 

http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/lunga-och-lungsack/kvalitetsregister/ 

 

Support 
Oavsett supportfråga vänder du dig i första hand till ditt Regionala cancercentrum. Information gällande kontaktpersoner hittar 

du på Cancercentrums webbportal:  http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/lunga-och-

lungsack/kvalitetsregister/support/ 
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Logga in i INCA 
För att använda översikten måste du logga in i INCA och välja rollen ”Inrapportör (Patientöversikt)”. Därefter väljer 

du din klinik och register Lunga.  

En patient finns tillgänglig i patientöversikten så snart blanketten Anmälan är sparad i registret.  

När du loggat in i INCA och gått till rätt klinik och 
register så går du till Registeringång under menyn för 
Inrapportering 

Klicka på ”Registeringång” 

Under Lunga kan du välja: 
Uppföljning_Aktuell 
Uppföljning_Avliden 
Uppföljning_Inaktuell 
 
 

  
 

Nu visas en lista på de patienter du kan välja i 
patientöversikten 
 
Klicka på den gula mappen till vänster om 
personnumret för att öppna patienten i översikten  

 

 
 



 

 

 
Patientöversikten öppnas med fliken ”Startsida” aktiv. 
Alla flikar för behandlingar är nersläckta och ej aktiva 
vid första registrering av patient. De blir tillgängliga 
när rutan för respektive behandlingstyp kryssats i.  
 
Om patienten inte ska få någon behandling kryssar ni i 
rutan ”Ingen aktiv behandling” då släcks alla variabler 
ner, förutom ”Annan tumörbehandling”.  
 
Vid aktiv tumörbehandling väljs Primärbehandling 
eller Recidiv/progress 
Om patienten har fått recidiv väljer ni ”Recidiv / lokal” 
i rullistan under aktiv tumörbehandling och sedan 
väljer ni lokal/-er och datum. 
 
Observera att alla uppgifter och ändringar måste 
sparas aktivt genom att trycka på ”Spara”-knappen 
längst upp till vänster. Det är inte nödvändigt att 
spara när man växlar mellan flikarna men det är en 
bra vana att spara med jämna mellanrum så att data 
inte går förlorat.  
 

 

I fliken ”Uppgifter från anmälan” visas uppgifter från 

anmälningsblanketten om aktuell patient.  

 

 

I fliken ”Personuppgifter” visas uppgifter om 
patienten  

 
 

 

 
 

 

 



 

 

När ni valt kemobehandling under behandlingstyp på 
startsidan aktiveras fliken ”Kemobehandling”. För att 
starta inrapportering trycker man på rutan ”Lägg till” 
 
För varje ny linje måsta man aktivt trycka på rutan 
”Lägg till” 
 
När man vill lägga till läkemedel använder man sig av 
rutan ”Lägg till” under Läkemedel. 
 
Behandlingarna kommer att visas grafiskt på 
översiktsfliken.  Om man inte anger  ”Datum för sista 
cykelns första dag” kommer läkemedelsindikatorn att 
visas med annan färg i slutändan. 
 

 

När ni valt Kirurgi under behandlingstyp på startsidan 
aktivers fliken ”Kirurgi”  För att starta 
inrapporteringen trycker man på rutan ”Lägg till” och 
ni kan nu börja registrera  
Flera kirurgiska behandlingar kan väljas med rutan 
”Lägg till”. 
 
Behandlingarna kommer att visas grafiskt på 
översiktsfliken 
 
 
 

   

När ni valt ”Strålbehandling” under behandlingstyp 
på startsidan aktiveras fliken ”Strålbehandling” . För 
att starta inrapportering trycker man på rutan ”Lägg 
till” och ni kan börja registrera uppgifter om denna 
behandling.  
Flera behandlingar kan väljas med rutan ”Lägg till” 
 
Behandlingarna kommer att visas grafiskt på 
översiktsfliken.  Om man inte anger  ”Datum för sista 
behandling” kommer strålbehandlingsindikatorn att 
visas med annan färg i slutändan. 
 
Vid val av Strål/kemo under behandlingstyp på 
startsida aktiveras båda flikarna ”Kemobehandling” 
och ”Strålbehandling.”  
  

 



 

 

Om EML4-ALK testresultat sätts till positiv på 
startsidan  aktiveras ALK behandling under 
behandlingstyp. När man kryssat i den rutan aktiveras 
fliken ”ALK behandling”. För att starta inrapportering 
trycker man på rutan ”Lägg till”.  Där kan man 
rapportera initial behandling men också nästa 
återbesök inom ramen för ALK behandlingen.  
 
Behandlingarna kommer att visas grafiskt på 
översiktsfliken 

 

 
 

Under ALK-fliken ska alla återbesök registreras.  
 

 

När ni valt Underhållsbehandling under 
behandlingstyp på startsidan aktiveras fliken 
”Underhållsbehandling” För att starta inrapportering 
trycker man på rutan ”Lägg till” och ni kan börja 
registrera uppgifter om denna behandling.. Flera 
behandlingar kan väljas med rutan  ”Lägg till” 
 
För varje behandling kan ett eller flera läkemedel 
läggas till. 
  
Behandlingarna kommer att visas grafiskt på 
översiktsfliken.  Om man inte anger  ”Datum för sista 
cykelns första dag” kommer läkemedelsindikatorn att 
visas med annan färg i slutändan. 
 

 

  

 



 

 

När ni valt Annan behandling under behandlingstyp på 
startsidan aktiveras fliken ”Annan behandling”. För att 
starta inrapportering trycker man på knappen ”Lägg 
till” och man kan nu börja registrera Annan 
behandling.  
 
Flera behandlingar kan väljas med rutan ”Lägg till” 
 

 

 

 

 
När du nu klickar på fliken ”Översikt” visas en tidslinje 
med samlad information från alla flikarna för aktuell 
patient.  
Håller du muspekaren över en symbol i tidslinjen visas 
mer information om händelsen (i exemplet 
strålbehandling)  
 
 

  

  

 


