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Registrets uppbyggnad

• Registret har fem diagnosgrupper. Där 
fyra av dem ingår i kvalitetsregistret och 
den femte är för att kunna rapportera 
anmälningspliktiga diagnoser som ej 
ingår i kvalitetsregistret.

• Vid val av diagnosgrupp och val av 
ICD-kod, filtreras de variabler fram som 
är relevanta för den aktuella diagnosen.

• Efter att ha valt diagnos behövs en 
anmälan i botten, en å kallad rotpost i 
databasen, för att kunna koppla på och 
spara ned övriga flikar så de lägger sig 
som registerposter i databasen. Mer 
info om detta finns på bild nr 13
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Registrets uppbyggnad

• Registret har enbart ett formulär som gäller för alla diagnosgrupper och sedan 
flikar för olika rapporteringsområden

• Varje flik har en egen ärendehantering och därför behöver man skapa ett nytt 
ärende för varje flik man vill rapportera på.

• Om man vill spara ned en flik innan det finns en anmälan som registerpost och 
om man inte heller har komplett data så man kan registrera en anmälan först, så 
sparar man ned fliken i sin inkorg (ej Klar, kvar i inkorg) och kopplar den till 
Anmälan senare.

• Kirurgi och Recidiv kan man registrera som flera registerposter ifall det 
förekommit flera kirurgiska ingrepp eller recidiv. De kommer då synas som 
underflikar till Kirurgi och Recidiv.
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Viktigt att tänka på - Anmälan

• Anmälan är viktig att spara så snart som möjligt. Eftersom den också ligger till grund för att 
kunna spara ned övriga flikar. 

• Det finns möjlighet att i anmälan använda kompletteringsrutan och spara ned delar av 
anmälan via monitor, men detta ska bara göras i undantagsfall. Risken med 
kompletteringsrutan är att data förblir inkompletta och fördröjda. Om kompletteringsrutan 
används så ska även en kommentar skrivas in i fältet för inrapportörskommentar.

• Första gången en komplett anmälan sparas, direktsparas den i registret. Anmälan granskas 
alltid av monitor. Behöver man senare göra en redigering, så öppnar man Anmälningsfliken, 
redigerar data och skickar till RCC (monitor). 

• Om det redan finns en anmälan och man från en ytterligare klinik vanligen gyn onkologen, 
ska skicka en egen anmälan, så öppnar man den anmälan som finns, trycker på 
redigeraknappen och läser igenom. Ser allt bra ut, så skickar man till monitor. Då registreras 
även Anmälan från denna klinik. Gyn onkologen kan på detta sätt godkänna anmälan. Vill 
man däremot komplettera/rätta något, ändrar man det som behövs innan man skickar till RCC 
(monitor).
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Starta ärende och registrera ny tumör (1)
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1. Välj din organisation

2. Välj rollen inrapportör
(kvalitetsregister) eller inrapportör
(kvalitetsregister med utökad 
behörighet)

3. Välj placering

4. Välj register Svenska 
Kvalitetsregistret för Gynekologisk 
Cancer



Starta ärende och registrera ny tumör (2)
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1. Välj Sök/Registrera

2. Skriv sedan in personnummer



Starta ärende och registrera ny tumör (3)

Följande vy kommer upp

Till vänster ligger INCA översikt där man ser lite olika
saker beroende på vad man har access till. Det som är
nytt är rutan högst upp som visar INCA patientöversikt
(IPÖ) där läkemedelsregistrering för Gyn ingår. 

I nya Gynregistret behöver man inte använda
registerposterna på samma sätt som förut. Eftersom
denna vy kan vara förvirrande, kan det vara bättre att
trycka på ”Dölj”-knappen. 
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Starta ärende och registrera ny tumör (4)
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1. Tryck på ”Dölj” och sedan på ”Nytt 
ärende”

2. Vill man se vänstermarginalen igen, 
trycker man på ”Visa”.

3. Välj register

4. Välj Formulär. Det finns två formulär 
att välja. Ett formulär som innehåller 
alla flikar och som används för 
inrapportering och ett mailformulär om 
man ex vill kommunicera med monitor. 
5.  Tryck på ”Skapa ärende”. Det kan ta 
en liten stund innan sidan laddas.



Val av formulär

• Tänk på att ta rätt formulär. Det är Formulär ”Gynregister version 1 2019” 
som ska användas för inrapportering.

• Om man öppnar ett ärende och inte gör något mer än tittar runt på 
patienten, eller råkar aktivera (tryckt på registrera) på fel flik, kom ihåg att 
välj avbryt och radera. Annars blir en massa poster liggandes tomma. 
Samma sak gäller om man råkar öppna mailformulär av misstag. 
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Starta ärende och registrera ny tumör (5)
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Den övre delen med åtgärd ser precis ut 
tidigare.

Det finns två val för registrering. 

Öppna listan för att se om tumören du vill 
registrera på redan finns registrerad och 
välj isåfall rätt tumör att koppla din nya 
registrering till. Om tumören inte finns i 
listan, välj ”registrera ny tumör.



Starta ärende och registrera ny tumör (6)
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1. Välj diagnosgrupp. 

2. Det finns en diagnosgrupp ”Övriga 
tumörer”. Detta är tumörer som ej 
ingår i kvalitetsregistret, men man 
kan göra anmälan till cancerregistret 
genom att välja denna 
diagnosgrupp. Alternativt gör man 
canceranmälan direkt till 
cancerregistret.



Starta ärende och registrera ny tumör (7)
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1. Nu blir alla flikarna synliga. Från den här vyn kan man också 
registrera läkemedel .

2. Det finns nu tre sätt att gå vidare på
1. Välj ”Anmälan” och fyll i och spara ned en komplett 

anmälan i registret. Du kan sedan fylla i och spara 
ytterligare flikar i registret.

2. Välj ”Anmälan” och fyll i enbart det som går, minst ICD-
kod och FIGO-stadium och skicka till monitor. Ytterligare 
flikar får sedan sparas i inkorg tills Monitor lagt in Anmälan 
som registerpost och det går att koppla flikarna till den.

3. Om du ej kan göra någon form av anmälan men vill 
registrera t ex kirurgi. Välj fliken ”Kirurgi”, registrera och 
spara i inkorg tills en anmälan kommit in i registret. Vidare 
instruktioner om hur sedan kopplar ihop kirurgi med 
Anmälan finns på bild 20

Alla flikar måste kopplas till en anmälan så de kopplas till 
rätt tumör i databasen



Starta ärende och registrera ny tumör (8)

2019-12-18 Marie Blom

Börja registrera på fliken

För att kunna börja registrera på vald flik, 
behöver man först trycka på den gula 
knappen ”Registrera”. 

Om man återkommer senare och vill ändra 
något, efter att den är komplett och 
nedsparad, har knappen ändrat namn till 
”Ändra tidigare registrering”.
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Starta ärende och registrera ny tumör (9)

När man fyller i en flik finns det automatiska logiska 
kontroller. Fliken måste vara komplett, dvs ingen 
kontroll ska vara markerad röd för att man ska 
kunna spara ned den i registret. En inkomplett flik 
går däremot att spara i inkorg för att göra den klar 
senare.

Alla flikar ska sparas i registret när de är kompletta. 
Det enda som ska gå till monitor på RCC är när 
man har öppnat (aktiverat genom att trycka på 
knappen ändra tidigare registrering) en registrerad 
anmälan och redigerat eller läst igenom för att 
sedan spara igen.
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Starta ärende och registrera ny tumör (10)

När man tryckt på Åtgärd ”Spara i registret” 
och sedan på ”Utför” så visas följande 
meddelande.

Om man väljer att trycka på ”Ladda 
registerposten” så visas den nedsparade
registerposten. Den ser likadan ut som om 
man öppnar den i en flik, MEN man kan inte 
registrera där. Det saknas registreraknappar 
om man är inrapportör.

Vill man forsätta registrera på ytterligare en 
flik så väljer man ”Nytt ärende”. Varje gång 
man ska registrera en flik måste man välja 
”Nytt ärende”.



Fortsätt registrera på befintlig tumör

• Välj ”Nytt ärende”
• Välj den tumör du ska 

fortsätta registrera på och 
tryck INTE på den gröna 
knappen.
-Ta för vana att alltid kolla 
om det finns mer än en 
tumör registrerad för aktuell 
patient så du säkert väljer 
rätt. 

• Diagnosgrupp blir förvald. En 
översikt med ifyllda flikar blir 
synlig och flikarna kommer 
fram. 

• Välj den flik du ska registrera.
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Ändra tidigare registrering

• Inrapportör
-Det är enkelt att gå in och ändra en tidigare registrering 
direkt i fliken. Det går dock endast om man har behörighet. 
Den klinik som fyllt i fliken är ägare av den. Mer information 
om behörigheter till flikar finns på bild nr 34
– Skapa nytt ärende och välj ”Ändra tidigare registrering” 
efter att ha valt den flik man vill ändra. Glöm inte spara.

• Monitor 
–Skapa nytt ärende precis som inrapportören (eller ändrar i 
registerposten)

– Störst sökbarhet och validitet uppnås, om man skapar 
nytt ärende eftersom det då skapas en 
originalhandling. En ändring direkt i registerposten är 
inte lika spårbar.

– När man ändrar i registerposten ser det likadant ut, 
men man är inte i ett ärende. Det är lätt att ta fel.
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Koppla en kirurgiflik från inkorg till Anmälan (2)

Plocka upp ärendet med kirurgifliken 
från inkorgen antingen via översikten i 
vänstermarginalen ”Ärenden för åtgärd”, 
eller från inkorgsmallen
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Koppla en kirurgiflik från inkorg till Anmälan (3)
1.När man öppnat kirurgin från 
inkorgen ser det ut så här
2. Kontrollera att du öppnat en kirurgi 
med rätt diagnosgrupp
Du kan se kirurgidatumet på 
underfliken

3. Öppna listan ”Koppling till tidigare 
registrerad tumör” och kontrollera om 
aktuell anmälan finns i listan.
4. Välj rätt tumör (i detta ex Vulva)
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Koppla en kirurgiflik från inkorg till Anmälan (4)
När man valt rätt tumör blir kirurgin 
kopplad till Anmälan och bilden ser ut 
så här.

Uppgifter om ifylld kirurgi finns nu 
med på översikten och kirurgifliken 
har blivit grön

Scrolla gärna igenom kirurgifliken och 
kolla att allt ser rätt ut och glöm inte 
att sedan välja åtgärd ”Spara i 
registret”



Patientdata överflyttat från gamla registret
• Eftersom gamla och nya registret skiljer sig så mycket åt i hur 

variablerna är uppbyggda och hur de ser ut så har det varit svårt att 
migrera dessa. 

• För överflyttade patienter kan det på några ställen i registret finnas 
extra alternativ i listorna. Dessa kommer bara synas om det finns 
data inlagt från det gamla registret. På helt nya patienter kommer 
dessa alternativ aldrig vara synliga. Därför kan de se olika ut på 
gamla och nya patienter. Detta är nödvändigt för att inte förlora 
viktiga data som behöver användas för statistikuttag.

• Färgkoderna på flikarna kommer inte heller fungera på migrerade 
patienter. Eftersom nya variabler kommer vara tomma så kommer 
flikarna på dessa patienter vara gula då systemet inte kan registrera 
dem som kompletta.
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Översiktspanel

Så fort man kommit in på en 
patient så ser man en översikt 
över ifyllda flikar, samt datum så 
man får en helhetsbild av 
patienten och vad som är ifyllt.
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Registrera kirurgi (1) 

Välj vilken operation du vill titta på 
eller ändra. När man tryckt på fliken 
”Kirurgi” kommer det upp flera 
underflikar ifall det finns fler än en 
operation registrerad.
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Registrera kirurgi (2)

Vill man registrera en ny operation, 
väljer man den gröna knappen 
”Registrera Kirurgi”

När man trycker på den gröna 
knappen ”Registrera kirurgi”, 
aktiverar man fliken och den syns 
nu som gulmarkerad med texten 
”aktiv flik”. Den kommer bli 
markerad med operationsdatum 
efter att fliken är sparad. 
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I exemplet kan man se att det finns en 
operation registrerad. Vill man ändra i 
den registreringen trycker man på 
”Ändra tidigare registrering”



Registrera kirurgi (3)

Eftersom man nu påbörjat ytterligare en 
kirurgiregistrering i exemplet, så färgas 
huvudfliken för kirurgi gul ända tills den 
nya registreringen är komplett och 
sparad i registret.
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Val av operatör

2019-12-18 Marie Blom

Istället för att som tidigare skriva in Namnet på 
operatörer i textfält så kommer man nu istället 
skriva in en siffra. Detta för att underlätta 
inmatning, samt kunna använda det i statistik.

Varje klinik ska ha en lista där varje operatör har ett 
motsvarande nummer.

Ange det nummer som motsvarar operatörens 
namn på klinikens lista över operatörer. Samtliga 
operatörer på kliniken ska ha ett nummer som man 
alltid anger vid registrering av operatör. 
Stafettläkare och konsulter som återkommer 
behåller sitt nummer. Ett nummer kan aldrig 
återanvändas.



Registrera komplikation

• För att registrera komplikation behöver 
man först välja till vilken kirurgi 
komplikationen tillhör så den hamnar 
rätt i databasen. I exemplet finns en 
komplikation kopplad till patientens 
första kirurgi. För att detta ska fungera 
måste kirurgin vara sparad i registret 
och ej i inkorgen.

• Vill man ändra i den komplikationen så 
trycker man på ”ändra tidigare 
registrering”

• Det finns ytterligare en kirurgi i listan 
över kirurgi man kan välja på (de som 
ännu inte har någon 
komplikationsregistrering). Om man 
väljer den kirurgin, så öppnas fliken 
och man kan börja registrera.
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Registrering av uppföljning

• Uppföljning och Recidiv kan registreras 
oavsett inbördes ordning. Det finns 
mycket korskontroller mellan dessa två 
som hjälper till att styras rätt. Därför finns 
det stora vinster med att fylla i 
Uppföljningen elektroniskt.

• Uppföljning finns dock som 
pappersformulär ifall behov uppstår. Det 
är det enda pappersformuläret som finns 
för registret.

• Pappersformuläret kan hämtas på RCCs 
hemsida under Kvalitetsregister 
Gynekologi/Dokument

• Uppföljningsblankett
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https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/gynekologi/kvalitetsregister/dokument/


Flikfunktioner – att tänka på 

• En aktiv flik åt gången. När en flik aktiverats kan man gå in på andra flikar 
och titta, men måste sen gå tillbaka till den aktiva fliken och göra en åtgärd, 
ex spara innan man kan registrera en ny flik.

• Fyll i en flik i taget, spara, starta nytt ärende och gå in på nästa flik.

• Det finns en del variabler som syns på flera ställen. När man fyllt i det en 
gång så syns det som förifyllt på övriga flikar. Ändrar man på ett ställe så 
ändras det på alla.

• Fyll i fliken i den ordning uppgifterna står. Valet i en variabel styr ofta vad 
som visas därefter. Detta fungerar inte om man ”hoppar” fram och tillbaka i 
fliken.
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Tips för att undvika att fastna 

• Kom ihåg att trycka på registreraknappen när du ska fylla i en flik
• Kom ihåg att alltid spara en flik
• Kom ihåg att alltid skapa nytt ärende för varje flik som ska registreras
• Kom ihåg att det inte går att registrera genom att trycka på en registerpost 
• När man scrollar nedåt på en sida kommer det upp en pil längst ner till 

höger som tar dig upp till Åtgärdslistan med sparafunktionen
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Flikar som kan fyllas i flera gånger

• Kirurgi – en ny flik skapas för varje operation
• Komplikation – man kan enbart fylla i en flik för varje operation. Välj rätt 

operation.
• Uppföljning – Varje gång en ny uppföljning ska fyllas i, går man in och 

ändrar och ev. kompletterar den föregående registrerade uppföljningen och 
sparar fliken. 

• Recidiv – En ny flik skapas för varje recidiv. De får ett ordningstal och ett 
aktuellt recidivdatum.
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Behörigheter till flikar

• Endast den klinik som påbörjat registreringen av en flik har behörighet till att 
kunna ändra den.

• Det finns två undantag
– Anmälan och Uppföljning kommer alla kliniker att ha behörighet till eftersom flera 

kliniker ska kunna skicka in anmälan och en uppföljning. 
– En ny uppföljning är inte en ny flik utan bara en redigering av den föregående 

registrerade uppföljningen eftersom enbart den senaste uppföljningen är den som 
är av intresse i registret.
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Läkemedelsregistrering

Det finns två sätt att registrera läkemedel
1. Under pågående ärende. 

• Innan man sparar ärendet, tryck på knappen ”Läkemedelsregistrering”, fyll i och spara. När man 
sparat kommer man tillbaka till den aktiva fliken. Kom ihåg att  spara den aktiva fliken.

• Om man sparar ärendet först, så försvinner knappen till Läkemedelsregistrering.

2. Utan att starta ett ärende
• I vänstermarginalen syns de register i INCA Patientöversikt som man har access till. Så fort man 

har valt patient, kan man gå in den vägen genom att välja rätt diagnos och registrera.

Viktigt med rätt roll. Använd rollen ”inrapportör (kvalitetsregister)” för att få tillgång till både 
kvalitetsregister och den gynspecifika modulen i LM-registret. Rollen ”inrapportör (läkemedel)” 
ska INTE användas för gynregistret. Loggar man in med den rollen hamnar man i en generell 
modul för läkemedel som inte ska användas för gyn och som ej innehåller de gynspecifika
variablerna. 
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Knappen för läkemedelsregistrering 
under pågående ärende

Läkemedelsregistering via översikten 
i vänstermarginalen. Där ser man 
alla diagnoser man har access till 
och väljer den diagnos man ska 
registrera på. Här är Gynekologisk 
cancer uppdelad på de fyra 
diagnosgrupperna 
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Läkemedelsregistrering



Läkemedelsregistrering

Under fliken läkemedel registrerar 
man läkemedel och under fliken 
översikt får man en översikt över 
alla registrerade läkemedel
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Läkemedelsregistrering

• När registrering av läkemedel är 
klar, trycker man på ”spara” och 
kommer sedan automatiskt 
tillbaka till den aktiva fliken i 
kvalitetsregistret. Kom ihåg att nu 
spara även den aktiva fliken i 
kvalitetsregistret.

• Om man bara vill titta i 
läkemedelsfliken och inte 
registrera, kan man hoppa tillbaka 
till kvalitetsregistret via fliken 
”ärende”.
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Hur åtgärdslistan fungerar (inrapportör)
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• Åtgärdslistan är filtrerad så det går bara att välja de åtgärder som är möjliga 
för en specifik flik.

• Avbryt och radera – Om man aktiverat en flik (tryckt på registreraknappen), så 
ska denna åtgärd väljas om man inte vill spara sin registrering. Ska även 
användas om man aktiverat fliken men inte skrivit in något. Annars sparas 
automatiskt en tom registerpost

• Ej klar, kvar i inkorg – Används om fliken ej är komplett ifylld i väntan på 
komplettering. En inkomplett flik går ej spara i registret. Används även om 
man har en komplett flik innan det finns en sparad anmälan att koppla fliken 
till.

• Klar för godkännande – Används om inrapportören ej har mandat att 
godkänna att inmatat data är korrekt och man vill invänta godkännande från 
annan person.

• Klar, sänd till RCC – Används vid Redigeringar av tidigare registrerad 
anmälan eller om man behöver skicka en inkomplett anmälan till monitor. I 
dessa fall är det bra att skriva en kommentar till monitor i 
inrapportörskommentaren om vad ärendet handlar om.

• Spara i register – Används varje gång en komplett flik ska sparas ned.




