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Sammanfattning 

Databaser är ett smidigt sätt att lagra information samlat och lättåtkomligt och kan spara tid 

genom att informationen smidigare kan hittas. Cochleaimplantat kan ses som en slags 

avancerad hörapparat, denna hörapparat består av två delar, en extern del som tar emot ljud 

och skickar signaler vidare till den interna delen via elektromagnetism. Den interna delen är 

själva implantatet och sitter inopererat i hörselsnäckan(Cochlea). Universitetssjukhuset i 

Örebro har precis börjat arbeta inom området Cochleaimplantat och var därför i behov av 

en databas över patientinformation.  

Databasproblemet löstes med Microsoft Access 2003 kombinerat med det inbyggda stödet 

för programmeringsspråket Visual Basic.  

Resultatet av Examensarbetet blev en fungerande databas enligt uppdragsspecifikationen 

som just nu används på USÖ. 

 

  

Abstract 

Databases are an easy way of storing information kept together and accessible and can save 

time by finding the information easier. Cochleaimplant could be seen as a form of advanced 

hearing aid, this product consists of two parts, an external part that recieves sound and 

sends signals to the internal part through electromagnetism. The internal part is the implant 

itself and is surgically placed in to the cochlea. Örebro University hospital has just started 

working within the field of Cochleaimplants and are therefore in need of a database to store 

patient related information.  

The database problem was solved using Microsoft Access 2003 combined with the built-in 

support for Visual Basic, which is a sort of programming language. 

The result of the thesis work was a fully functioning database according to the given 

specification and is now being used at Örebro University hospital. 
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1 Inledning 

Detta kapitel beskriver först bakgrunden till arbetet och vad ett Cochleaimplantat är följt av 

krav och syfte till arbetet. Slutligen listas avgränsningar och översikt. 

1.1 Bakgrund 

 

Figur 1: Bild av hur Cochleaimplantat placeras I örat samt  
var kopplingen sker mellan sändare och mottagare. Bild tagen från [1].  

Cochleaimplantat (CI) kan sägas vara en avancerad hörapparat som används då en vanlig 

hörapparat inte räcker till och kan ge gravt hörselskadade och döva möjlighet att uppfatta 

ljud och tal. Utrustningen består av en extern och en intern del. Den interna delen måste 

opereras på plats och är själva implantatet. Den externa delen liknar en vanlig hörapparat, 

men istället för att skicka ljudet direkt till örat skickar den signaler till implantatet via 

elektromagnetism. När implantatet får signaler sänds elektriska impulser in i hörselsnäckan 

via elektroderna som ses i Figur 1.  Detta gör att hörselsnäckan uppfattar detta som ljud. 

Enheten för CI på audiologiska kliniken, Universitets Sjukhuset Örebro(USÖ), behöver en 

ny databas för att hantera den växande mängden av patientdata. Databasen ska vara sökbar 

och möjliggöra rapportutdrag för de olika arbetsgrupperna som arbetar i enheten: kirurger, 

läkare, audionomer, ingenjörer, etc. Dessa olika yrkesgrupper ställer också olika krav på 

vilken slags statistik som ska finnas tillgänglig. 

I dagsläget finns en enklare databas som är skriven i Access, men denna möter inte dagens 

krav på rapportutskrift, användarvänlighet och datainnehåll. Detta gör att det blir svårt att 

hitta rätt information samt diverse statistik om patientdata. Samt att den inte innehåller 

någon felhantering. 
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Det som ska sparas i den nya databasen är information om patienter och deras operationer 

samt olika slags hörselmätningar. Databasen är bland annat tänkt till att bidra till 

forskningen kring Cochleaimplantat, det behövs därför sätt att få fram statistik av olika 

saker såsom att man vill ha fram statistik kring de som enbart har Cochleaimplantat på 

vänster sida. Databasen kommer även vara ett bra verktyg i kontakten med patienter då det 

blir enkelt att få fram information när en patient ringer in till audiologiska avdelningen. 

Fördelarna med att använda en databas är ett smidigt och lättåtkomligt sätt att lagra 

information och kan om det utnyttjas rätt spara tid enligt [7], denna artikel ger även tips om 

hur man designar en databas samt hur man kan tänka för att välja programvara.  

1.2 Syfte och krav 

Syftet med examensarbetet var att: 

 Skapa en databas för patientinformation. 

 Analysera och välja en databashanterare. 

 Designa databasen. 

 Skapa ett användarvänligt gränssnitt som passar många olika användare. 

Kraven på databasen var: 

 Svårt att modifiera av misstag. 

 Lätt att modifiera ifall något tillkom i senare tillfälle. 

 Kunna generera rapporter för att få fram statistik. 

 

1.3 Avgränsningar 

Här nedan listas några saker som inte fanns behov av men som kan tänkas vara användbara 

i en databas: 

 Logg av ändringar i databasen. 

 Krypterat data för patientsekretess. 

 Rättighetsnivåer. 

 

1.4 Översikt 

I kapitel 2 beskrivs de metoder och verktyg som använts under examensarbetets gång. 

Kapitel 3 går in på utförandet det vill säga hur designen och implementationen av databasen 

gått tillväga. Vidare i kapitel 4 så ges resultatet av examensarbetet. Slutligen ges en 

diskussion samt förslag på framtida utveckling av databasen i kapitel 5.     
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2 Metoder och verktyg 

När det gäller val av databashanterare var valet fritt, så länge det i slutändan fanns ett 

fungerande gränssnitt. Men det som var högre krav på var användargränssnitt samt att det 

skulle vara lätt att modifiera databasen ifall något skulle tillkomma vid ett senare skede. 

Pågrund av den begränsade tiden som examensarbetet pågick så togs beslutet att det skulle 

ta allt för lång tid att göra ett eget front-end program som fungerade felfritt. Detta speciellt 

med tanke på de rapporter som ska kunna genereras. Därför passade en databashanterare 

med inbyggt stöd för att bygga gränssnitt bäst.  

 

Som databashanterare finns det flera alternativ med stöd för att skapa gränssnitt och 

rapporter: Microsoft Access, Filemaker[2] (Apples version av Access) samt två gratis 

databashanterare, Glom [3] och OpenOffice [4]. Valet blev Microsoft Access 2003 då 

fördelarna var många. Huvudorsaken var att det redan fanns installerat på samtliga datorer 

på avdelningen, vilket var en nackdel för de övriga programmen. Detta hade medfört att 

Landstingets IT-avdelning skulle behöva kopplas in för att sätta upp server samt installera 

nödvändig programvara, vilket enligt uppgift från handledare skulle kunna dra ut på tiden 

avsevärt. I Access 2003 finns inbyggt stöd för att använda Visual Basic för att kunna sköta 

hanteringen av data på ett friare sätt, bland annat mer kontroll över inmatning och 

möjligheten att kunna bestämma när informationen faktiskt ska lagras.  

2.1 Data 

Databasen kommer att lagras på sjukhusets intranät som endast behöriga har tillgång till. 

Då endast ett fåtal patienter kommer opereras varje år kommer databasen bli relativt liten 

och tom har databasen storleken 25 MB, När man skriver VB kod i access är det en av 

nackdelarna att programmet blir stort. Men när databasen sen fylls på så är det bara text 

som sparas därför kommer det inte vara något problem med storleken.       
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3 Utförande 

Detta kapitel beskriver databasens design och implementation i fyra olika steg: 

 Databasens tabeller och relationer 

 Slutanvändarens gränssnitt 

 Rapporter 

 Huvudmeny 

 

3.1 Databasens tabeller 

Kravet för tabellerna var att det ska vara ett-till-många samband där relationer mellan 

tabeller finns. Detta för att man ska kunna spara information om gamla operationer och 

tidigare utnyttjade processorer och implantat. 

Databasen utformades med hjälp av den icke tillfredsställande gamla access databasen samt 

en lista på ändringar och önskemål från handledarna på USÖ. Utöver listan har en del 

punkter tillkommit genom diskussioner gemensamt med andra på USÖ t.ex. audionomer 

och läkare. Detta medförde att vi behövde tänka på att databasen skulle användas av olika 

yrkesgrupper. Därför beslutades att så mycket information som möjligt skulle kunna matas 

in i databasen, vilket resulterade i fler tabeller, men som sedan skulle kunna filtreras genom 

gränssnittet så varje yrkesgrupp kunde få ut den information som dem var intresserade av. 

Den gamla databasen kunde i princip bara spara aktuell data om en person så som 

nuvarande implantat samt processor. I princip så låg all data placerad i en och samma 

tabell, se Figur 2. Övriga tabeller som fanns skapade var bara tabeller med värden åt de så 

kallade drop-down listorna som användes för att mata in nya patienter. 
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Figur 2: Bild över hur den gamla databasen såg ut med relationer. 

 

Liknande relationen mellan historik och en person i den gamla databasen, skulle den nya 

databasen delas upp för att kunna spara information om operationer, mätningar m.m. Detta 

för att kunna få ut mer statistik än vad som var möjligt i den gamla databasen, som var en 

av de största anledningarna till att databasen behövde modifieras. 

3.1.1 Design och implementation 

Utformningen av databasen fick ändras med tiden då vissa begränsningar i Microsoft 

Access upptäcktes. Ett exempel är relationen mellan enhet och patient som först var 

kopplad via ett fält i tabellen som innehåller patientdata. Detta skapade ett problem då 

kopplingen var tvungen att ske via ett nyckelfält i en tabell när man skapar en relation 

mellan två formulär. Detta löstes genom att istället ha en enhetstabell som länkas via 

personnummer och i enhetstabellen lägga ett fält där man ser vilken sida enheten hör till. Se 

Figur 3 för tydliggörande. 

  

3.1.2 Beskrivning av relationer 

Vi valde att ha ett-till-många samband mellan tabellerna eftersom en patient ska kunna ha 

flera poster i varje tabell, t.ex. 2st olika enheter för höger öra. 

Databasens huvudtabell är Patienttabellen, som kopplats till övriga tabeller med 

patientrelaterad information. Tabellen Mätningar innehåller olika slags audiologiska 
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mätningar och tabellen Medicinska mätningar innehåller data från kirurgiska återbesök. 

Tabellen Enhet innehåller data som beskriver en enhet (tillverkare, implantat, processor). 

Till enheten är även Operationstabellen kopplad, som innehåller information om 

operationen. Denna är även kopplad direkt till patient tabellen via personnummer. Historik 

och Handikapp är också två tabeller som innehåller besökshistorik samt övriga handikapp 

som kan vara av betydelse. Alla tabeller som kopplats till tabellen Patient har en så kallad 

ett-till-många relation vilket betyder att en patient kan ha flera mätningar, enheter osv. 

kopplade till sig. Även relationen mellan enhetstabellen och operationstabellen har en ett-

till-många relation då flera enheter kan kopplas till en och samma operation. Detta är 

viktigt för att processorn kan bytas utan operation så därför behövs ingen ny operationsdata 

sparas. En patient kan alltså ha flera enheter kopplade till vänster och höger öra, vilken som 

används för tillfället markeras med en flagga via ett fält i tabellen. De tabeller som saknar 

relationer i Figur 3 används för att hämta värden åt drop-down listorna i gränssnittet. 

 

Figur 3: Bild över tabellerna samt deras relationer. 
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3.2 Gränssnitt 

Önskemålen från sjukhuset var att få ett gränssnitt som passade för många olika användare 

då det är många olika yrkesgrupper som ska använda detta gränssnitt, d.v.s. enkelt att förstå 

samt att det ska vara svårt att råka ändra på information av misstag. Gränssnittet består utav 

ett patientformulär, där man kan mata in information för en patient en rapportgenerering, 

där man kan generera diverse olika rapporter för en patient och övrig statistik, samt en 

huvudmeny. 

3.2.1 Patientformulär 

I den tidigare databasen var alla fält i formuläret bundet direkt till tabellerna. Detta skapade 

problem då ändringar direkt sparades utan meddelande, vilket gör det lätt hänt att råka få in 

felaktig information. För att undvika detta är inte fälten bundna direkt till tabellerna, utan 

sparas istället när användaren trycker på en knapp. Då kopplas informationen som finns i 

fälten till tabellerna via skript skrivna i Visual Basic. När man klickar på spara knappen 

sker en kontroll så att fält är ifyllda samt att datum och personnummer har rätt längd. 

Tanken var att ha flera olika formulär för att lätt kunna skilja på de olika rättighetsnivåerna, 

genom att ha ett administratörsformulär som sköter inmatning av grundinformation och ett 

användarformulär som sköter inmatning av lite mer information. Det beslutades att alla 

skulle ha tillgång till alla formulär eftersom risken att förstöra data minskar avsevärt i och 

med det förbättrade gränssnittet. I och med detta så samlades all slags inmatning i ett 

formulär med ett fliksystem som tidigare användes på användarformuläret och gillades av 

sjukhuset. Figur 4 visar hur detta upplägg ser ut. 
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Figur 4: Bild på slutgiltig design av patientformuläret 

 

3.2.2 Rapportgenerering 

Det behövs statistik för många olika saker, några exempel är alla patienter med ett visst 

implantat, alla med visst fabrikat, alla med viss ålder mm. Samt att man även vill kunna 

kombinera flera av dessa olika kriterier. Via ett formulär kan man välja från ett antal 

kriterier och sedan öppna en rapport som man filtrerar med hjälp av de valda kriterierna, se 

Figur 5. I den rapport som visas skrivs bara personuppgifterna för patienten ut. I titeln för 

rapporten skrivs sökkriterierna ut samt antal patienter som matchar de valda kriterierna. 
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Figur 5: Formulär för val av kriterier som man vill visa rapport för. 

Utöver denna rapport skapades fyra statiska rapporter. Två rapporter som visar 

patientinformation där den första visar information om patientens historik, enheter, 

operationer och personuppgifter, se Figur 6. Den andra rapporten visar all mätdata för en 

patient i ett linjediagram, se Figur 8.  
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Figur 6: Rapport för en patient som visar personuppgifter, enhetsinformation, patienthistorik samt övriga handikapp. 
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Två rapporter som visar ren statistisk information, där den första visar medelvärden för 

mätningarna på alla patienter samt max och min värden i ett linjediagram. Den andra visar 

statistik på antal användare av visst fabrikat, implantat och processor dessa visas i ett 

stapeldiagram. Samtliga rapporter öppnas i rapport-vy i Access och kan därifrån skrivas ut. 

3.3 Huvudmeny 

3.3.1 Design och implementation 

Huvudmenyn består av en vidareutveckling av ett formulär som från början var tänkt som 

en patientmeny och visade en sökbar lista över patienterna, se Figur 7. Detta beslut togs då 

det fanns krav på att patientlistan skulle visas både när man ska välja alternativ för att 

hantera patienter men även för alternativen gällande de olika rapporterna. Formuläret 

fylldes på med flera knappar som gör det möjligt att komma åt alla olika alternativ som 

behövs. 

 

Figur 7: Bild på huvudmenyn.  
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4 Resultat 

Arbetet resulterade i ett komplett fungerande program utifrån kraven från sjukhuset.  

4.1 Huvudmeny 

Vid start av databasen kommer man in i huvudmenyn, se Figur 7. Från huvudmenyn finns 

ett antal olika alternativ att välja på. 

Klickar man på knappen ”Lägg till ny patient” öppnas patientformuläret från Figur 4, med 

skillnaden att endast fliken personuppgifter är tillgänglig. När patienten har skapats fylls 

formuläret på med de övriga flikarna för ytterligare information rörande patienten och 

inmatningen för att skapa patienten görs om till att modifiera denna patient.  

Klickar man på knappen ”Öppna vald patient” öppnas den patient som är markerad i 

patientlistan i samma formulär som när man skapat en patient, d.v.s. man kan modifiera den 

valda patientens information, se Figur 4. Fullständig beskrivning av patientformulärets 

flikar finns i avsnitt 4.2. 

Klickar man på knappen ”Sök statistik” öppnas ett formulär, se Figur 5, för att välja 

kriterier och utifrån dessa genereras en rapport med patienter som uppfyller dessa kriterier. 

Informationen som skrivs ut i rapporten är bara patientens personuppgifter samt att i 

rubriken för rapporten skrivs sökkriterierna ut.  

Ytterligare fyra knappar finns i huvudmenyn för rapportgenerering varav två utav 

knapparna öppnar rapporter med audiologiska mätvärden i form av grafer. Knappen 

”Mätningar för vald patient” öppnar en rapport med grafer för en patients mätvärden och 

den andra knappen ”Mätstatistik för alla patienter” öppnar en rapport med grafer för 

genomsnittsvärden för alla patienter, se Figur 8. De två sista knapparna är ”Rapport för vald 

patient” som öppnar en fullständig rapport med all information om en patient utom de 

audiologiska mätningarna, se Figur 6, samt ”Enhetsstatistik” som öppnar en rapport som 

visar statistik på antal patienter som har en viss tillverkare, processor, implantat detta i form 

av tre stapeldiagram. 

 

Figur 8: Graf över mätvärden för tonmedelvärde som visas när man trycker på knappen ”Mätstatistik för alla 
patienter” i huvudmenyn. 
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4.2 Patientformuläret  

Fliksystemet valdes då det påminner om annan programvara som finns på USÖ. I 

patientformuläret finns följande flikar, se Figur 4: 

Personuppgifter: Inmatningen av just personuppgifter. 

 

Historik: Här läggs historik in t.ex. att patienten varit på återbesök eller liknande. Nedanför 

inmatningen visas en lista på inlagd historik för patienten, denna kan låsas upp via en knapp 

i formuläret och när detta gjorts kan man modifiera den inlagda informationen, se Figur 9. 

 

Figur 9: Bild på “Historik”-fliken 

 

 

Audiologisk data: Här läggs mätningar in som görs av audionomerna. Nedanför 

inmatningen av mätvärden visas en lista på patientens alla mätningar, denna kan låsas upp 

via en knapp i formuläret och när detta gjorts kan man modifiera den inlagda 

informationen, se Figur 10. 
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Figur 10: Bild på ”Audiologisk data” fliken. 

Medicinsk data: Här läggs information från återbesök hos kirurgen samt övriga handikapp 

in. Även här finns listor precis på samma sätt som för Historik och Audiologisk data 

flikarna, se Figur 11. 
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Figur 11: Bild på “Medicinsk data” fliken. 

 

Teknisk data: Har hand om information gällande patientens enheter, se Figur 12. 
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Figur 12: Bild på “Teknisk data” fliken. 

 

Operations data: Information gällande operation matas in i denna flik, se Figur 13. 
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Figur 13: Bild på “Operations data” fliken. 

  



  2011-05-18 

21 

 

5 Diskussion/Framtida arbete 

En databas över CI-patienter på audiologiska avdelningen på USÖ har skapats genom att 

använda programvaran Microsoft Access 2003. Inmatningsformulär för att enkelt kunna 

mata in information till databasens tabeller samt en huvudmeny för navigering har 

implementerats. Ett formulär för enkel rapportgenerering med tillhörande rapport har även 

skapats. Möjligheten att generera fyra specialdesignade rapporter har skapats för att få fram 

statistik och information om patienter.   

5.1 Diskussion 

Under projektets gång har det blivit många uppvisningar på sjukhuset då åsikter från olika 

yrkesgrupper gjort att tabeller och gränssnitt har fått modifierats ett flertal gånger. 

En del ändringar har kommit för att det inte gått att få fram en godtycklig lösning, då har en 

annan lösning valts. Ett exempel på detta var att en almanacka skulle visas när man 

klickade i ett datum fält och utifrån den almanackan skulle datum kunna väljas. Detta löstes 

först och fungerade bra, men under presentationen på sjukhuset så visade almanackan av 

okänd anledning inte datumet. Detta problem hittades ingen lösning på så valet blev att gå 

tillbaka till fält där man själv får fylla i datumet, dock med en kontroll för längden på 

inmatningen. 

Valet av Access som databas har visat sig vara bra då det finns mycket hjälp att få på 

Microsofts hemsida[5] samt Microsofts bok för Access[6] och på övriga sidor.  Access var 

bra då det var enkelt att lära sig och i framtiden så kommer ansvarig för databasen kunna 

lära sig lätt hur access fungerar. Nackdelen med Access är att när man använder VB skript 

tar databasen relativt stort utrymme, i detta fall ca 25 MB.  

5.2 Framtida arbete 

Det finns en del saker som skulle kunna utvecklas och förbättras. Största delen som går att 

förbättra är att göra rapporterna ännu mer sökbara och bygga ut med fler rapporter som är 

mer specifika alltså visar information på en djupare nivå. Rapporterna som visar linje 

diagram skulle kunna byggas så att det blir valbart vilka mätningar man vill visa istället för 

att visa alla som det gör just nu.  

Ta fram en lösning på problemet med almanackan som nämnts i avsnitt 5.1 ovan.  

Patientlistan som visas i huvudmenyn skulle kunna modifieras så att den kan sorteras och 

så att man själv får välja vilken information som ska visas i patientlistan. 
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Handbok för CI-databas 

Beskrivning 
Kort beskrivning av databasens uppbyggnad. 

Tabellerna 

Tabellerna bygger på en ett-till-många relation där nästan alla tabeller är kopplade till 

huvudtabellen Patient som innehåller en patients personnummer, namn och övrig 

grunddata. En ett-till-många relation innebär att flera exemplar av de andra tabellerna kan 

kopplas till Patient-tabellen och därmed kan en patient t.ex. ha flera processorer kopplade 

till sig. 

 

De tabeller som inte är kopplade direkt till Patient-tabellen är t.ex, Län, Status och 

handikappkategori som är tabeller innehållandes värden för dropdown listor. Genom att 

ändra dessa värden ändras alternativen som finns i respektive drop-down lista. 

Programmet 

När programmet öppnas får man välja vem man vill logga in som, därefter kommer man in 

i huvudmenyn där man kan skapa patienter, rapporter & enkät undersökningar, man kan 

även ändra patienter genom att öppna dem med en knapp eller dubbelklicka till vänster om 

patienten i listan. Huvudmenyn innehåller även en sökning för att snabbt lokalisera rätt 

patient, sökningen söker på personnummer, namn och efternamn. Söker man t.ex. på 

”Tom”, så kommer patienter med namn ”Tom” eller efternamn ”Tomsson” komma fram. 

När man väljer att lägga till data för en patient fyller man i de önskade fälten, OBS vissa 

fält är obligatoriska och kommer generera en popup som meddelar detta om inte ifyllda.  

 

Vid ändring av aktuell data måste fält låsas upp, detta görs via en Lås/Lås Upp knapp som 

finns vid respektive fält. Vissa fält har en Spara knapp som måste användas för att datan 

ska sparas ner i databasen. Men vissa presenterar datan i en tabell, dessa är direkt bundna i 

databasen och kommer att ändra datan direkt i tabellerna. Vid användning av Lås Upp 

knappen under fliken Teknisk data så måste CI/HA vara markerat för att fälten ska låsas 

upp. 

 

Kryssrutorna för CI, HA och Kips är direkt bundna till databasen och kommer att ändras 

direkt utan tryck på någon knapp. 

 

Programmet är öppet för alla användare men loggar med hjälp av den enkla inloggningen, 

vem som gör ändringar vart de gjorts och när.  
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Radering av data kan endast ske direkt i tabellerna och bör endast göras av databasens 

administratör. 

Ändringar 

Vi rekommenderar att alltid ta en säkerhetskopia av databasen innan några ändringar av 

design eller kod görs. 

Öppna access som administratör genom att hålla inne SHIFT vid uppstart av databasen. 

För att göra ändringar i programmet så behöver man gå in i designvy, detta åstadkommer 

man genom att högerklicka i programmets sidhuvud och klicka på design. 

 

För att göra ändringar i VB kod klickar man antingen på VB-kod ikonen när man befinner 

sig i design läge eller så går man in på aktuellt elements egenskaper och trycker på 

”Händelseprocedur”, detta tar en direkt till den kod som hör till elementet. Medan det 

tidigare alternativet öppnar hela formulärets kodsamling. 

 

Dropdown listor 

Vissa dropdown listor är beroende på tabeller och ändrar värden genom att ändra direkt i 

tabellerna. För att ändra dessa öppna access som administratör. Övriga listor går att ändra 

genom att högerklicka på listan och välja egenskaper. Därefter under rubriken ”Radkälla” 

lägga till/ändra de värden man vill ha. T.ex. för att lägga till ”Kanin” i en lista som tidigare 

ser ut så här ”Hund”;”Katt” skriv ”Hund”;”Katt”;”Kanin” så kommer den läggas sist i 

listan. 

 

För att ändra listans default värde skriv in önskat värde under egenskapen ”Standardvärde”. 

Flik namn 

För att ändra ett fliknamn, gå in i designvyn och högerklicka sedan på fliken och välj 

egenskaper. Ändra egenskapen ”Namn” till önskat namn. Klicka sedan ok och öppna VB 

Koden, leta sedan reda på de ställen förra flikens namn används och byt till nya. Tips: 

används sök & ersätt funktionen, nås via kikarikonen. 

Fältnamn 

Vid ändring av fältnamn rekommenderas att endast ändra textfältet och låta textrutan ha 

kvar det gamla namnet. Om ändring av textrutan eller ändring av namn i tabellerna önskas 

måste namnet ändras på samtliga ställen i VB koden, om detta görs är det bara att leta och 

ersätta, TAG SÄKERHETSKOPIA innan ändring.  


