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Nya inkorgar Patientöversikt lungcancer 

Ej påbörjad uppföljning 2014 – 2017 
Här hamnar patienter som följs upp på inrapporterande klinik, där man inte har börjat 
rapportera in i formuläret ännu. Patienten har ett diagnosdatum (morfologiskt diagnosdatum) 
eller visandedatum (om morfologisk diagnos saknas) under åren 2014 - 2016. 

Ej påbörjad uppföljning 2018 
Här hamnar patienter som följs upp på inrapporterande klinik, där man inte har börjat 
rapportera in i formuläret ännu. Patienten har ett diagnosdatum (morfologiskt diagnosdatum) 
eller visandedatum (om morfologisk diagnos saknas) under 2018 

Ej påbörjad uppföljning 2019 
Här hamnar patienter som följs upp på inrapporterande klinik, där man inte har börjat 
rapportera in i formuläret ännu. Patienten har ett diagnosdatum (morfologiskt diagnosdatum) 
eller visandedatum (om morfologisk diagnos saknas) under 2019 

Aktuella patienter 
Här hamnar alla patienter som man har varit in och börjat inrapporteringen på från inkorgarna 
oavsett diagnosår förutsatt att man har sparat det man skrivit in. Detta gäller patienter med aktiv 
behandling eller patienter som går på täta kontroller. 

Inaktuella patienter 
Här hamnar de som man varit in och rapporterat på och aktiverat kryssrutan för Inaktuell 
patient och sparat. Här kan man lägga patienter som har årsvis eller halvårsvis uppföljning och 
som inte har aktiv behandling. 

 

Avlidna patienter 
Här hamnar de avlidna patienter som man varit in och rapporterat på från inkorgarna ”Ej 
påbörjad uppfölj.” och sparat, och där all registrering inte är klar. När registreringen är klar och 
all data finns i registret så sätter man ett X vid ”Klar uppföljning” (se bild på nästa sida) och 
patienten hamnar då i Inkorgen Klarmarkerade patienter. 
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Aktuella patienter som vårdas på flera kliniker 
Här hamnar de patienter som du har gjort dig bidragande till och har behörighet till, men som 
du ej är tillsatt till som sjukhus och klinik. 

Om en patient som redan har en påbörjad patientöversikt och byter vårdgivare måste den nya 
kliniken använda sig av ”Bidragande”- funktionen. Då får kliniken som gör sig bidragande till 
patientens vård behörighet att se patientöversikten som hamnar i inkorgen ”Aktuella patienter 
som vårdas på flera kliniker” 

Klarmarkerade patienter 
Här hamnar patienter som är avlidna, som man rapporterat klart på i patientöversikten och där 
man aktivt satt ett kryss i rutan vid ”Klar uppföljning” och sparat. 
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