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Kontoansökan 
För att kunna använda registret måste du ha ett konto i INCA med behörighet till SveReKKS. Du ansöker om ditt konto via ansökningsformuläret som finns 
på RCC:s hemsida: 
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/stod-for-kvalitetsregister/  

Påskriven ansökan skickas till ditt regionala RCC för hantering.  

  

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/stod-for-kvalitetsregister/
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Startsidan 

 

Registret hanteras helt genom startsidan. Här kan du t.ex registrera en ny undersökning, komplettera med uppgifter om sena komplikationer eller se 
statistik från den inloggade enheten.  

Så här ser startsidan ut för SveReKKS och i avsnitten nedan kommer vi att gå igenom varje flik. De flikar som har en siffra i en liten blå ruta visar hur många 
ärenden som finns där.  
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Skapa nytt ärende 

 

Den här fliken är förvald när du loggar in som inrapportör för att enkelt kunna registrera en ny undersökning.  

För att registrera en undersökning skriver du in personnummer i rutan och klickar på SÖK.  

 

1 

3 

2 

Personuppgifter visas och du kan antingen göra  

1. En ny undersökning  
Klickar du på denna knapp visas registreringsvyn. 

2. Komplettera en redan registrerad undersökning  
Klickar du på denna knapp visas en sedan tidigare 
registrerad undersökning i registreringsvyn som du 
kan komplettera med uppgifter.  

3. Avbryta registreringen  
Klickar du på denna knapp återgår du till 
startsidan.  

 



6 

Pågående ärenden 

 

Under fliken Pågående ärenden ser du alla undersökningar som är påbörjade men ännu inte avslutade. För att fortsätta registrera en pågående 
undersökning klickar du på aktuell rad.  

Förutom personuppgifter visas Ankomstdatum, vilket är det datum undersökningen senast sparades till pågående ärenden.  

Endoskopist är den endoskopist som utfört koloskopiundersökningen. 

Alla kolumner går att sortera genom att klicka på. Och det går även att filtrera listan genom att skriva in något i rutan under rubriken. T.ex kan du skriva in 
en del av namnet eller personnumret för att filtrera fram just den patienten du ska arbeta med för tillfället.  
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Screeningärenden 

 

 

Under fliken Screeningärenden ser du alla screeningundersökningar som automatiskt skapas från kallelsesystemet GAS.  

För att öppna och registrera screeningundersökningen klickar du på aktuell rad.  

Förutom personuppgifter visas Status där någon av ikonerna nedan kan visas. Har ärendet inte blivit remitterat på något sätt visas ingen ikon. 

 Ärende remitterat till er klinik från annan klinik 

 Ett ärende ni tidigare har remitterat till annan klinik som blivit återsänt till er klinik 
 

Ankomstdatum är när ärendet skapades.  

Indikation kan antingen vara Organiserad screening kolorektal cancer eller Kompletterande screeningundersökning.  
Organiserad screening kolorektal cancer skapas automatiskt från kallelsesystemet (GAS) när patienten erbjuds en tid för koloskopiundersökning på en klinik.  
Kompletterande screeningundersökning skapas automatiskt när du för den initiala screeningundersökningen, registrerar en Ofullständig undersökning eller 
en undersökning med Fynd där båda måste kompletteras inom sex månader med en ny undersökning.  

Remittera betyder att du kan skicka ärendet vidare till en annan screeningenhet om det inte är din enhet som ska utföra koloskopiundersökningen. Du gör 
så genom att klicka på knappen REMITTERA. Om ett remitterat ärende kommit till er klinik klickar ni på HANTERA för att antingen ta emot ärendet eller 
skicka tillbaka det till kliniken som remitterade ärendet till er.  
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Uppföljning 

 

Under fliken Uppföljning ska den endoskopiska uppföljningen besvaras.  

Efter att du har fått svar på PAD-uppgifter, svar på radiologisk utredning och/eller svar från kirurg ska du ta ställning till den endoskopiska uppföljningen. 

För att öppna och komplettera undersökningen klickar du på KOMPLETTERA för aktuell rad.  

Förutom personuppgifter visas följande kolumner: 

Koloskopidatum är datum för koloskopiundersökningen.  

Endoskopist är den endoskopist som utfört koloskopiundersökningen. 

Uppgifter att komplettera visar en kortfattad lista på vad som ska kompletteras.  
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För att komplettera PAD-uppgifter besvarar du variabeln Diagnos. Där får du i en lista välja aktuell patologisk diagnos för respektive polyp.  

Är det en från början misstänkt cancer besvarar du om PAD-svaret visar Benignt eller Malignt.  
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Om fler än tre polyper eller misstänkt cancer har valts ska även Fynd i annan polyp besvaras. Där finns en chans att fånga upp om det skulle vara något fynd 
utöver de tre mest signifikanta polyperna.  

Har patienten varit remitterad till kirurg ska du besvara om kirurgen även fortsättningsvis kommer att följa upp patienten eller om det är aktuellt med 
endoskopisk uppföljning.  

 

Slutligen ska den endoskopiska uppföljningen besvaras (om inte patienten fortsättningsvis ska följas via kirurgen).  
Om endoskopisk uppföljning är aktuellt väljer du vilken typ (t.ex. Enligt polypvårdprogram eller Enligt vårdprogram för kolorektalcancer) samt intervall.  
Om ingen endoskopisk uppföljning är aktuell måste anledning till detta besvaras (t.ex. Ingen uppföljning nödvändig (vid normalt fynd) eller Allvarlig 
komorbiditet).  

För mer information se följande länkar: 
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Vårdprogram för endoskopisk uppföljning efter kolorektal polypektomi  
https://svenskgastroenterologi.se/wp-content/uploads/2017/06/2016-Endoskopisk-uppföljning-efter-kolorektal-polypektomi.pdf 

Vårdprogram för kontroll av kolorektalcancer 
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/tjock-och-andtarmscancer/vardprogram/uppfoljning/#19-3-Kontroll-av-terfall 

 
Sena komplikationer 

 

Under fliken Sena komplikationer ska du besvara om patienten har fått vård inom sju dygn efter koloskopin. 

Förutom personuppgifter visas följande kolumner: 

Koloskopidatum är datum för koloskopiundersökningen.  

Endoskopist är den endoskopist som utfört koloskopiundersökningen. 

Vård inom 7 dygn ska besvaras för varje patient i listan Vård inom 7 dygn, men kan endast besvaras minst sju dygn efter koloskopiundersökningen. 
Observera att det är fysiskt besök i specialiserad öppen- eller slutenvård som räknas. Besök inom primärvård eller telefon- / videokontakt med specialiserad 

https://svenskgastroenterologi.se/wp-content/uploads/2017/06/2016-Endoskopisk-uppf%C3%B6ljning-efter-kolorektal-polypektomi.pdf
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/tjock-och-andtarmscancer/vardprogram/uppfoljning/#19-3-Kontroll-av-terfall
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vård ska inte räknas. För aktuell rad, Välj Nej om patienten inte har kommit till sjukvården efter undersökningen, eller välj Ja om patienten har kommit till 
sjukvården efter undersökningen.  

 

De som fått Vård inom 7 dygn visas i listan Sena komplikationer och där ska besvaras om komplikationer efter undersökningen har uppstått.  

Förutom personuppgifter visas följande kolumner: 

Koloskopidatum är datum för koloskopiundersökningen.  

Endoskopist är den endoskopist som utfört koloskopiundersökningen.  

Klicka på KOMPLETTERA för aktuell rad för att besvara om sena komplikationer uppstått (komplikationer inom 7 dygn efter koloskopin) 
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Avslutade ärenden 

 

Under fliken Avslutade ärenden hittar du alla avslutade undersökningar som ni har registrerat på den inloggade enheten.  

För att se en undersökning klickar du på aktuell rad.  

Förutom personuppgifter visas följande kolumner: 

Koloskopidatum är datum för koloskopiundersökningen.  

Endoskopist är den endoskopist som utfört koloskopiundersökningen.  

Indikation är den indikation som koloskopiundersökningen registrerades som. Det kan t.ex. vara Organiserad screening kolorektal cancer, Alarmsymtom, 
Övrigt m.fl.  

Övrig indikation är den indikation som registrerats om Övrigt är vald som huvudindikation.  
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Administration 

 

 

Under fliken Administration registreras de endoskopister som arbetar på den inloggade enheten.  

För att lägga till en endoskopist klickar du på Lägg till endoskopist. Fyll därefter i namn, yrkesroll, HSA-id och epost och spara.  

För att redigera uppgifter klickar du på Redigera uppgifter.  

Förutom personuppgifter visar kolumnen Aktiv status för endoskopisten på kliniken. Se till att alla endoskopister som ska gå att välja i registreringen är 
aktiva. Om t.ex. en endoskopist slutar klickar du på AKTIV för att växla till INAKTIV och då avaktiveras personen från registreringen. Skulle endoskopisten 
behöva läggas till igen klickar ni på Visa / Dölj inaktiva endoskopister och aktiverar den därifrån genom att klicka på INAKTIV för att växla tillbaka till AKTIV.  
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Statistik 

 

Under fliken Statistik hittar du flera rapporter baserat på registreringar i registret. Dels finns rapporterna på sjukhusnivå och dels på endoskopistnivå.  

 

Registerdokument 

 

Under fliken Registerdokument finns nyttiga länkar. Dels till en generell sida om kvalitetsregister och dels till en sida med registerdokument för SveReKKS 
(inrapporteringsformulär, den här manualen m.fl.).  
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Registreringsvy 
När du skapar en ny, kompletterar eller fortsätter registrera en redan startad undersökning kommer du till registreringen. Huvuddelen av registreringen är 
uppdelad i sex block (sju block om det redan finns en registrerad undersökning för samma patient).  

Personuppgifter 

 

Det första är personuppgifter om patienten du ska registrera koloskopiundersökningen för. Information i detta block hämtas automatiskt och visas upp. Det 
går inte att ändra denna information, utan den är till för att visa att du registrerar undersökningen på rätt patient. 

 

Komplettering 
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Om det redan finns en registrerad undersökning kommer Komplettering att visas. Här kan du välja i en lista på undersökningar komplettera. Efter att du har 
valt en undersökning och klickat på Komplettera och bekräftat kommer alla uppgifter från den tidigare undersökningen att visas. Du kan därefter justera 
eventuella felaktigt ifyllda uppgifter eller liknande.  

Ska däremot en helt ny undersökning registreras hoppar du helt enkelt över blocket Komplettering.  

 

Bakgrund 

 

I blocket Bakgrund besvaras vilken endoskopist som utfört undersökningen, samt datum och indikation för den.  

För att en endoskopist ska visas i listan måste den finnas registrerad under fliken Administration på startsidan. Om du är en den endoskopist som har utfört 
undersökningen, och du finns registrerad, kan du klicka på Inloggad användare istället för att välja i listan. Då väljs automatiskt ditt namn. 

Om undersökningen utförts samma datum som dagens datum kan du klicka på Dagens datum så fylls det automatiskt i. Annars väljer du datum antingen 
genom att skriva in det manuellt eller välja datum i kalendern (klicka på kalender-ikonen). 
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Vissa variabler visas endast beroende på andra val tidigare. I bilden ovan visas t.ex. olika alarmsymtom för att Alarmsymtom har valts som indikation.  

 

Preoperativt 

 

Blocket Preoperativt innehåller preoperativa uppgifter, t.ex. planerad omfattning och renhet av tarm. Observera att fler variabler än vad som visas här ska 
registreras i blocket.  
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Viss information visas endast när andra variabler har valts. I bilden ovan visas t.ex. BBPS-summan först när renheten för vänsterkolon, transversum och 
högerkolon har besvarats.  

 

Peroperativt 

 

Blocket Peroperativt innehåller peroperativa uppgifter, t.ex. fynd och beskrivning av dessa. 

Vid alla fynd utom Normalt ska ytterligare information om dessa registreras.  
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Polyper 

 

Om fynd är Polyp ska bland annat antal och utseende registreras. Har PAD tagits ska svaret på detta registreras i fliken Uppföljning på startsidan.  

 



21 

Misstänkt cancer 

 

Om fynd är Misstänkt cancer ska bland annat antal och lokalisation besvaras. Har PAD tagits ska svaret på detta registreras i fliken Uppföljning på startsidan. 
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Inflammation 

 

Om fynd är Inflammation ska utbredningsområde och preliminärdiagnos besvaras.  
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Övrigt 

 

Om fynd är Övrigt ska det specificeras vilket typ av fynd det rör sig om.  
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Postoperativt 

 

Blocket Postoperativt innehåller postoperativa uppgifter om komplikationer uppkommit eller inte. Om komplikationer finns ska typ och gradering besvaras. 
Tidiga komplikationer räknas från operationstillfället till dess att patienten skrivs ut.  
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Uppföljning 

 

Blocket Uppföljning innehåller bland annat den endoskopiska uppföljningen. Observera att den endast visas här i formuläret om inget PAD tagits, patienten 
inte har remitterats till kirurg eller radiologisk komplettering. I dessa fall besvaras istället den endoskopiska uppföljningen i fliken Uppföljning på startsidan.  

 

Infotexter 
Vissa variabler har ytterligare information som kan visas genom att klicka på  

Texten visas då enligt exemplet nedan. 

 

 

För andra variabler visas information direkt i formuläret, oftast efter att du har gjort ett val eller fyllt i ett värde för variabeln. 

 

 

Åtgärdslista 
Det finns flera åtgärder till registreringen. Dessa väljs högst upp i formuläret.  
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Om du råkade registrera uppgifterna på fel patient kan du välja Avbryt och radera för att helt ta bort registreringen. Har du redan sparat en undersökning på 
fel patient, kontakta ditt regionala RCC för att radera undersökningen.  

Om du har fyllt i uppgifter, men inte kan göra klart registreringen kan du välja Ej klar, kvar i inkorg. Då kommer det du hittills har registrerat att sparas och 
du kan fortsätta registreringen vid ett senare tillfälle. Registreringen kommer att finnas under fliken Pågående ärenden på startsidan. 

Om du är helt klar med registreringen kan du välja Spara. Registreringen sparas då ner i registret och du kan stänga fliken i webbläsaren för att komma 
tillbaka till startsidan.  

 

Om du är klar och har sparat ärendet men senare kommer på att några uppgifter måste justeras, söker du på personnumret i fliken Skapa nytt ärende på 
startsidan. Du väljer där alternativet Komplettera och justerar uppgifterna och sparar sedan igen.  

 


	Kontoansökan
	Startsidan
	Skapa nytt ärende
	Pågående ärenden
	Screeningärenden
	Uppföljning
	Sena komplikationer
	Avslutade ärenden
	Administration
	Statistik
	Registerdokument

	Registreringsvy
	Personuppgifter
	Komplettering
	Bakgrund
	Preoperativt
	Peroperativt
	Polyper
	Misstänkt cancer
	Inflammation
	Övrigt

	Postoperativt
	Uppföljning
	Infotexter
	Åtgärdslista


