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Ny funktion – Spara flera flikar i samma ärende

Nu kan man spara mer än en flik i samma ärende. Tidigare behövde man starta nytt 
ärende för varje flik man ville fylla i

Följande kriterier måste dock uppfyllas:
• Fungerar enbart i rollen som inrapportör

• Fungerar enbart på flikar som är tomma/ej påbörjade sen förut. Vill man redigera en 
redan påbörjad flik i samband med att man fyller i och sparar ned andra flikar, måste 
man starta ett nytt ärende, och välja den påbörjade fliken, eller om man plockar upp 
ärende från inkorgen.

• Fungerar enbart att spara ned flera flikar på en gång om man kopplar flikarna till en 
redan nedsparad Anmälan ELLER om man fyller i Anmälan först och sedan direkt efter i 
samma ärende går vidare och fyller i fler flikar. Det måste alltså finnas en Anmälan 
nedsparad eller i ärendet.

• Om man vill fylla i komplikation måste kirurgi fyllas i först, precis som tidigare. I övrigt 
spelar ordningen ingen roll om det finns en Anmälan.

• Det går enbart spara ned flera flikar direkt i registret eller spara i inkorg. Det går INTE 
skicka ärendet med flera flikar till RCC/Monitor.

• Om ett ärende är startat från monitor, ex som påminnelse, kan man enbart skicka 
tillbaka ärendet till monitor om man bara fyller i den fliken monitor startat. Vill man 
istället fylla i flera, går det bara att spara i registret.
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1. Antingen väljer man att koppla till en tidigare tumör eller väljer att registrera en ny tumör. Väljer man ny tumör, 
behöver man börja med anmälningsfliken först

2. Om flikarna inte har grön eller gul färg så är de inte påbörjade och går 
bra att fylla i flera på en gång

3. När man fyllt i den första fliken (i detta fall ledtider) så dyker en grön knapp upp. Vill man fortsätta fylla i flera flikar, så 
trycker man på den. Då öppnas funktionen för fler flikar upp och man kan efter det fylla i så många man vill.

4. När man fyllt i flik nr 2, så dyker inte den gröna knappen upp igen, istället finns en text som talar om att man kan 
fortsätta fylla i fler flikar innan man sparar. När man är klar sparar man som vanligt i registret om alla flikar är kompletta 
eller i sin inkorg om någon av flikarna inte är komplett eller man vill vänta för godkännande.



Justering i TNM

• Den 4 Nov lades värdet T1b3 till i TNM i Anmälan och i Tumör och 
Sjukdomsdata

• I fliken för Anmälan fanns en bugg som gjorde att det inte fungerade. Den är 
nu upprättad
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Kommande ändringar

Under 2023 kommer arbetet fortsätta med justeringar av variabler, logik och 
funktioner för att ytterligare förbättra registret.

Prioriteringen av vad som kommer först är ej klar än
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