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BILAGA 6: Arbetsprocess för hantering av INCA-formulär 

Skapa ärende för utveckling 
Vid beställning till utvecklingsteam måste typ av formulär, roll och inkorg specificeras där det 
tydligt framgår att det gäller valideringsprojekt.  
 
Formulär: Valideringsformulär, ärendetyp: Validering_studier 
Här måste det specificeras vilka variabler samt logik som ska ingå i valideringen.  
Det kan t.ex vara en ren kopia på ett formulär som används av inrapportör idag, men kan också 
vara ett urval av variabler.  
 
Roll: Validerare 
CPUA-användaradministratör kan med stöd av nationell systemadministratör vara behjälplig för 
att skapa rollen samt tilldelning av klinikbehörighet för valideraren. Det spar tid jämfört med att 
kontakta alla regionala systemadministratörer på respektive RCC.  
 
Inkorg: Validering 
Här är det viktigt att endast den/de som är utsedd/-a att reabstrahera data ur journal, d v s rollen 
Validerare, har tillgång till inkorgen. Förslag på standardkolumner för inkorgen: 

 Personnummer 

 Efternamn 

 Namn 

 Formulär 

 Senast åtgärdat 

 Ärendestatus 

 Inrapportör 

 Aktuell enhet (namn och kod) 
Filtrera även bort formulär med ärendetypen ”Validering_studier” från alla registerspecifika 
inkorgar så dessa inte stör den dagliga hanteringen av ärenden på klinikerna 

Hantering av formulär 
Det bör framgå hur länge alla formulär som samlats in ska ligga kvar i valideringsinkorgen när 
valideringsprojektet är slut och rapport är klar.  
Det är viktigt att valideringsformulären tas bort innan eventuellt ytterligare valideringsprojekt 
startar. Detta för att undvika att information blandas ihop.  
När valideringen är slutförd bör samtliga ärenden tas bort genom att: 

1. Registerproduktägare lägger in ett utvecklingsärende till ansvarigt utvecklingsteam om 
borttagning av alla valideringsformulär. Ärendet ska innehålla information om register, 
formulär och tidpunkt. 

2. Utvecklingsteamet tar bort ärendena genom att använda funktionalitet på INCA som 
möjliggör radering av hel batch. 

 

Alternativt valideringssätt 
När färre än 10 variabler per patient ska samlas in bör man överväga att samla in data i ett 
Excelformulär istället. 
 


