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Nyheter & Förbättringar för inrapportör och monitor
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• (4114) Töm vissa värden vid ändrad registrering av uppföljning
– När man skapar nytt ärende i uppföljningsfliken och väljer ”ändra registrering” så 

blir nu fälten för ”ansvarig läkare” och ”datum för uppföljning” blankt. Detta för att 
undvika risken att man missar att uppdatera dessa när det är en ny uppföljning. 

– Kravet gäller enbart inmatningsformuläret. Går man in via registerposten finns inte 
denna funktion.

• (4118) Ordningen på kolumner i inkorg justerad så det ska bli mer 
överskådligt

• (4163) Formatet på datum och siffervariabler justerade så de blir lika för 
monitor och inrapportör. Ex på variabeln för provdatum/padcytdatum ska 
man kunna skriva in 200510, så blir det automatiskt 2020-05-10

• (4107) Migrering av de sex registerposter som saknades i stora migreringen



Förbättringar för monitorer
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• (3874) Kopia på anmälan till monitor. Bortrensning av autogenererade mail från 
anmälan i monitors inkorg

– Nu går det iväg en kopia på anmälan till monitors inkorg varje gång en inrapportör
sparar ned en anmälan i registret. Den gamla funktionen med ett automatiskt mail som 
talade om att det fanns en nya anmälan, är borttagen. De gamla mailen är bortrensade 
från inkorgarna.

• (4062) Migrerade poster som hamnade fel vid makulering, ska nu hamna i boxen 
för makulerade poster

• (4202) Nu finns ett eget id på Kirurgi/Recidiv-flikar, så att man på ett säkert sätt 
kan makulera enskild kirurgi eller recidivflik

• (4188) Monitor kan nu ändra enhet för Anmälande sjukhus och klinik i 
registerposten

• (3977) Omkoppling av originalhandlingar 
– Monitor behöver kunna koppla loss originalhandling från en registerpost och ska sen 

kunna koppla den till en annan registerpost. Ska även kunna makulera en 
originalhandling. Delar är åtgärdade men arbetet med detta kommer fortsätta under 
hösten.



Justeringar i variabler
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• (4137) Variabler som har ändrats från valfria till obligatoriska
– a_inr_planutfkir (Anmälan –planerad/utförd kirurgi)
– a_inr_remissannansjukvinr (Anmälan –remiss till annan sjukvårdsinrättning)
– ki_inr_remissanansjukvinr (Kirurgi –remiss till annan sjukvårdsinrättning)
– u_inr_remissannansjukvinr (Uppföljning –remiss till annan sjukvårdsinrättning)
– r_inr_remissannansjukvinr (Recidiv –remiss till annan sjukvårdsinrättning)

• (4109) Justering i beskrivning av Figo-stadium Cervix 2018
– Texten där beskrivningen för hur bedömningen görs av de olika stadieindelningar 

för Cervix 2018 finns, är uppdaterad. 



Felrättningar 
Ärende Beskrivning Status
RCC-4123 Sjukdomsstatus visar fel värden pga bugg i logiken. Värderna 7, 10 11 

visades på ett felaktigt sätt.
Löst

RCC-4089 Dödsdatum hämtas inte från befolkningsregistret så man kan 
spara flik

Löst

RCC-4132 Alla ärenden syns ej i gynspecifika inkorgen Löst

RCC-4063 Recidivdatum går att ändra av inrapportör under vissa kriterier. 
Det ska inte gå att göra

Löst

RCC-4144 Problem att spara kirurgiflik Löst

RCC-4147 Går ej spara anmälan på övriga tumörer Löst

RCC-4093 Monitor kan ej ändra recidivdatum
OBS:Monitor tar bort datum och inrapportör ansvarar för ny 
korrekt registrering genom redigering i uppföljning och recidiv. 
Vissa variabler blankas ut pga kopplingen till datumet och måste 
därför fylls i på nytt.

Löst

RCC-4203 Komplikationsfliken fungerar fel vid specifikt scenario
På något sätt har en kirurgiflik blivit aktiverad och skapad i 
databasen utan att ha blivit registrerad i samband med att 
komplikation fylldes i. Man har lyckats koppla komplikation till 
kirurgi fast den är helt tom. Vi har ej kunnat återskapa felet, men 
aktuellt fall gick att lösa med hjälp av monitor.

Löst

RCC-4217 TNM för övriga diagnoser har uppträtt som obligatoriska i 
registerposten. Det finns dock ingen kod om att de ska vara 
obligatoriska och vi kan ej återskapa felet. Om felet återkommer 
får vi göra ett nytt försök

Löst
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https://cancercentrum.atlassian.net/browse/INCA-4877
https://cancercentrum.atlassian.net/browse/INCA-4873
https://cancercentrum.atlassian.net/browse/INCA-4857


Kommande ändringar –aug/sep

• (3979) Migrering av värden från gamla registret på de nytillagda variablerna

• (3978) Importering av info från originalhandling
– Monitor behöver kunna importera info från en originalhandling till en ny 

originalhandling som i sin tur ska uppdatera registerposten. Arbete har pågått med 
detta, men det finns ännu ingen färdig lösning som är klar för produktionssättning. 
Arbetet med detta kommer fortsätta under hösten.

• (4240) Diagnosgrupp behöver synas i ärenden skapade från bevakningsmall

• (4186) Aktivera den ”vanliga” kopplingsknappen
– Tester och riskbedömning behöver göras för att se vad som påverkas i flikregistret 

om man använder denna funktion. 
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