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Variabelbeskrivning 
Vid uttag av data i INCA bör man känna 
till namnen och formaten på de variabler 
man vill använda. För varje kvalitetsregister 
finns en variabelbeskrivning som beskriver 
varje variabel – beskrivande namn, 
kortnamn, format, värdelista och 
kommentarer. 

 

För att hitta variabelbeskrivningen går man 
in på www.cancercentrum.se där väljer man 
Kvalitetsregister för aktuell cancerdiagnos. 
Under dokument finns förutom 
variabelbeskrivning även andra dokument, 
så som manualer, formulär, 
inklusionskriterier etc. 

 

 

I variabelbeskrivningen listas variabler i den 
ordning som de står i 
formulären/blanketterna.  
Kortnamnet är det namn som används i INCA uttagsdialog.  
Beskrivning är det namn som står i formulären/blanketterna.  
Typ är formatet på variabelns värden (text, tal, datum, listvärden). Typ är viktigt att veta när 
man göra urval av värden för en variabel huruvida värdet är ett datum, tal, text eller lista. 
Värdelista visar de giltiga värdena för en variabel med typen Lista. 

 

 

Variabelnamn i INCA Format på variabeln 
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Val av vy 
 

Efter inloggning i INCA och val av kvalitetsregister gå 
till ”Sammanställning” och välj ”Skapa ny mall”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Välj vy för datauttaget. Välj den vy som innehåller alla de 
formulär som du behöver data från.  

 

 

 

 

Klicka på Nytt uttag 
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Urvalsdialog 
I urvalsdialogen gör man urval ur den totala patientpopulationen genom att ange alla kriterier 
som man vill ha för uttaget, t.ex ålder, diagnosår/datum, stadie etc. 

 

 

 

Variabler för urval 

För att identifiera variabelnamnen som 
används i INCA titta i variabelbeskrivningen 
för registret.  

Sök variabeln som du vill göra ett urval på 
genom att filtrera variabellistan. Skriv in en 
del av variabelnamnet för att filtrera fram 
variabler 

Markera variabeln du vill göra ett urval på. 
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Operator 

Välj vilken operator du vill använda till urvalet för den markerade 
variabeln i urvalslistan.  

 

 

 

 

 

 

Operator Användning Exempel 

= Värdet för variabeln ska vara exakt det som 
angivits. För datum kan man utlämna dag eller dag 
och månad.  

Diadat = 2020 
Diadat = 2020-02-18 
Snomed1 = ’96030’ 

!= Värdet för variabeln får inte vara det som angivits  Diadat != 2021 
Stadium != ’I’ 

> Värdet för variabeln ska vara större än det som 
angivits 

Ålder > 18 

>= Värdet för variabeln ska vara lika med eller större 
än det som angivits 

Ålder >= 19 
Diadat >= 2010 

< Värdet för variabeln ska vara mindre än det som 
angivits 

Ålder <66 

<= Värdet för variabeln ska vara lika med eller 
mindre än det som angivits 

Diadat <= 2020-06-01 
Ålder <= 18 

null Värdet för variabeln ska vara tomt OpDat = NULL 
AvlidDat = NULL 

!null Värdet för variabeln får inte vara tomt  Stadium != NULL 
Remitterad != NULL 

like Värdet för variabeln ska innehålla det som angivits. 
% tecken representerar text som kan vara vad som 
helst. 
%2 = alla värden som slutar på 2 
96% = alla värden som börjar på 96 
%melanom% = alla värden som innehåller ordet 
melanom någonstans i texten 

Snomed like ’96%” 
Snomed like ’%2” 
Diagnostext like ’%melanom%’ 
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Välj värde/variabel 

Beroende på formatet på variabeln (datum, tal, lista, text) så får man tillgång till olika sätt att 
ange värdet/värdena för urvalet. 

 

Datum som man gör ett urval på kan skrivas antigen exakt år-mån-dag, 
år-dag eller bara år. T.ex 2020-08-25, 2020-08 (hela augusti) eller 2020 
(hela 2020). 

Datum urval kan göras mot dagens datum 
genom att markera cirkeln. T.ex InrappDat = 
IDAG, dvs alla patienter som registrerats 
idag.  

Datum kan också göras som visst antal 
dagar/månader/år före eller efter ett givet 
datum. Tex DiaDat > IDAG – 3månader, 
dvs alla som har diagnosticerats under de 
senaste 3 månaderna. 

 

Listvärde urval görs genom att välja värdet utifrån 
rullgardinsmenyn. Eftersom variabeln bara kan anta de värden 
som visas i rullgardinen så kan endast operator = eller != 
användas. T.ex DiagnosGrund = 3 eller DiagnosGrund != 99 

 

 

 

Talvärden och textvärde skriver man in värdet man vill göra urval på. 
Tal kan använda de flesta operatorer som <, >, =, !=, null. För textfält 
är det lämpligast att använda operator ”like” om man inte vet om 
textvärdet är en avgränsad text. T.ex om Växjö ska ingån i texten; like 
”%Växjö%” 

 

Man kan göra ett urval där en 
variabel jämförs med värdet i en 
annan variabel.  
T.ex Diadat > OpKirDat ,dvs de 
patienter som diagnosticerats efter 
kirurgidatumet. 
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Valda uvrvalsvillkor 

Varje ytterligare villkor som läggs hamnar i listan Valda urvalsvillkor med ett ”OCH”.  

T.ex diagnosdatum=2019 OCH Snomed like ’87%’ OCH Ålder>=18.  
Dvs Diagnosåret ska vara 2019 och Snomed ska börja på 87 och patienten ska vara 18 år eller 
äldre.  

I listan över valda urvalsvillkor syns alla urval man lagt till. Klicka på förstoringsglaset ovanför 
listan för att se villkoren med ”OCH”. 

 

 

Avancerad urvalsdialog 

För urval där man behöver använda ELLER mellan två villkor ska man använda avancerad 
urvalsdialog. Då tillkommer att man kan välja att lägga till ett nytt villkor som OCH eller 
ELLER.  

Kryssa i ”Använd avancerad urvaldialog” så dyker rutan ”Förhandsgranska villkor” med 
tillhörande knappar upp.  

T.ex RadioTherap = ’Ja’ ELLER KemoTherap = ”Ja”, dvs alla patienter som har antingen 
kemoterapi eller radioterapi ikryssat ”Ja”    

Ex2. (Snomed =’85073’ ELLER Snomed =’85223’) OCH ICDO3 like ’C50%”, dvs alla 
bröstcancrar med antingen Snomed = 85073 eller Snomed = 85223. 
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Man väljer operator och villkor som 
vanligt, men när man klickar ”Lägg till” 
hamnar villkoret i 
förhandsgranskningsraden.  

Under förhandsgranskingsfältet väljer 
man om man vill lägga till villkoret i listan 
med ett OCH eller ett ELLER. 

 

Om man vill lägga till ELLER villkor markerar man i 
listan Valda urvalsvillkor det villkor som det nya 
villkoret ska var alternativ till och klickar på knappen 
Nytt ELLER villkor. Då lägger sig det två villkoren 
under samma ELLER ”mapp”.  

 

För att tydligare se sin villkors-sats så 
klicka på förstoringsglaset. 

 

 

När urvalen är klara klicka på  
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Presentationsform 
Presentationsform består av två delar. Först väljer man hur uttaget visuellt ska presenteras, 
sedan vilka variabler som ska visas i uttaget. 

I presentationsform väljer man hur man vill presentera sitt datauttag och vilka variabler man vill 
visa/presentera. Börja med att välja hur datauttaget ska presenteras. 
 

Välj presentationsform (visuellt) 

 

 

 

 

 

 

Lista med enskilda poster, visar ditt 
uttag direkt på skärmen, post för post. 
Det är den enda presentationsformen 
som visar data på patientnivå. 

 

 

 

Cirkeldiagram och Frekvensdiagram visar uttagsresultatet aggregerat i grafisk form som 
cirklar/staplar. Frekvenstabell, Korstabell och Pivotabell visar aggregerade data i tabeller 

  

Cirkeldiagram 

 

 

 

Frekvensdiagram 

Frekvenstabell 

 

 

Korstabell 

 

 

Pivottabell 
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Variabler för presentationsform Lista med enskilda poster 

När presentationsformen Lista med enskilda poster väljs kommer det upp två rutor i fönstret. 
Den vänstra innehåller alla tillgängliga variabler och den högra alla valda. 

Markera en eller flera variabler av det tillgängliga i vänsterlistan och klicka på högerpilen för att 
lägga över det till valda. Klickar man på dubbelpilen väljs alla variabler till ditt uttag och 
kommer hamna i högerlistan. Ta bort valda variabler från högerlistan genom att klicka på 
vänsterpilen eller ta bort alla valda genom att klicka på dubbelpilen. 

 

För att enklare hitta bland de tillgängliga variablerna 
kan man filtrera listan genom att skriva in en del av 
variabelnamnet och klicka filtrera. 

 

 

 

För att sortera variablerna i högerlistan klickar man på Ändra sortering och 
väljer variabel som data ska sorteras efter.  

För att visa resultatet för enskild lista klicka på Visa resultat  

Om man vill spara uttaget för framtida körning så klicka på Till Spara mall. 
Sparade mallar hamnar i Mina mallar under Sammanställning/Befintliga mallar 
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Variabler för presentationsform Diagram  

Om man väljer presentationsform diagram kommer ett dialogfönster öppnas där man bara 
väljer en variabel = kategori.  

För variabel man väljer, är det värdet i variabeln som blir kategorin och antalet poster med 
dessa värden utgör tårtbitens storlek/stolpens höjd.  

Man kan ange ett alias för att ersätta variabelnamnet till en mer förklarande titel. 

 

 

 

 

Cirkeldiagramet till höger är antal 
registerposter med variabeln = 
Diagnostiserande sjukhus, dvs att 
kategorin blir respektive sjukhusnamn. 

 

Gruppera värden slår ihop kategorier 
(i detta fall sjukhus) som utgör färre än 
angivet % (i detta fall 3%) till 
kategorin Övrigt. 

 

 

Frekvensdiagramet nedan visar antal patienter indelat i  ålder 
med 10 års intervall. Om en kategori innhåller många värden 
kan man gruppera värden genom att klicka på Gruppera data, 
t.ex att dela in ålder i 0-20-30-40-50 osv.  

  

Diagnostiserande sjukhus 

Gruppera värden mindre än 3% 
Intervallen anges manuellt 

Grupperade kategorier 
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Variabler för presentationsform Tabeller 

 

Frekvenstabeller visar aggregerade data i 
form av en tabell, där värdet i tabellen 
utgörs av antal/andel av ett visst värde.  

Välj variabel vars värden ska vara 
kategorier och välj typ av aggregering.   
Datavariabel är en variabel vars värde kan 
aggregeras för varje kategori, t.ex antal/ 
medelvärde/ median/summa/ min/max etc. 

 

Frekvenstabell till höger visar antal patienter med ”ja” resp. 
”nej” för aktiv behandling (kategorivariabel) och 
medelvärdet för ålder (datavariabel) för dessa kategorier. 

 

 

Korstabell fungerar som frekvenstabeller 
men det utökas det med att man kan lägga 
till kolumner = kolumnvariabel. 
Kolumnnamnet utgörs av värdet i variabeln. 
Man kan även välja att visa korstabellen som 
ett diagram. 

 

Korstabellen till höger visar antal patienter per aktiv 
behandling (kategorivariabel) uppdelat i ålder 
(kolumnvariabel). Ålder är grupperad om 10 års 
perioder (Gruppera data, se frekvensdiagram på 
föregående sida).  

 

 

Samma korstabell visad som ett diagram, antal 
(höjden) av patienter per åldersgrupp (stapel) per 
aktiv behandling (x-axeln) 
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Pivottabell visar en eller flera serier (kolumner) med en eller flera kategorivariabler (rad-
värden). Datavariabeln är den variabel som ska aggregeras till antal/ medelvärde/ 
median/summa/ min/max etc.  

 

Pivottabellen till höger visar 
antalet patienter per år och kön 
uppdelade i ålderskategori. 
 
Pivottabeller kan även visas som 
diagram, men blir svårtydda om 
man har valt multipla kategorier 
eller serier. 

 

 

 

För att visa resultatet för Diagram eller Tabeller klicka på Visa resultat  

Om man vill spara uttaget för framtida körning så klicka på Till Spara mall. 
Sparade mallar hamnar i Mina mallar under Sammanställning/Befintliga mallar  

 


