December 2017
Julbrev – Patientöversikten Prostatacancer - PPC
Kära PPC-användare!
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till er som användare i PPC för gott samarbete
under året 2017 och för att ni metodiskt och engagerat aktivt rapporterar in patienter i
PPC. Idag har vi sammanlagt 30 aktiva kliniker med totalt 3866 stycken registrerade
patienter i systemet.
Användare i PPC:
Vi hade ett fulltecknat utbildningstillfälle för inrapportörer i PPC 9–10 oktober i Uppsala
för nya och gamla användare med sammanlagt 54 deltagare. Deltagarna fick möjlighet
att testa systemet och dela med sig av sina erfarenheter kring utarbetade rutiner och
arbetssätt i systemet.
Save the date 10–11 september 2018:
Nytt utbildningstillfälle i Uppsala för användare i PPC.
Nya medarbetare:
Erika Timewell, tidigare koordinator i PPC och Yasin Folkvaljon,
ansvarig statistiker, har ersatts av vår nya koordinator Nina Hageman och Oskar Gauffin,
statistiker sedan 1 oktober i PPC.

Förändringar i PPC under hösten:

Ändringar från 2017-09-13





Basdata från NPCR är borttaget. Våra jurister har gjort bedömningen att det inte är
tillåtet att visa kvalitetsregisterdata i patientöversikterna. Istället finns utrymme att
mata in variabler och diagnostik för primärbehandling manuellt i basdatafliken.
Ny biobanksflik för inmatning av biobanksdata ersätter frågan om biobank i
besöksfliken. Alla tidigare inmatade biobanksdata är flyttade till den nya fliken.
Vi har lagt till nya labprover och även bytt ordning mellan kolumnerna. Man kan nu
även mata in värden på LPK, TPK och Neutrofila,

Ändringar i PPC från 2017-12-01













Det går nu att registrera att patienten inkluderats i studie även vid
sjuksköterskebesök
Frågan om PROM-enkät är borttagen från besöksfliken
Sparat biobanksprov visas med en egen symbol i översikten
När man väljer lymfkörtelbestrålning i strålbehandlingsfliken kan man nu specificera
vilken lymfkörtellokal som strålats.
Manualen är uppdaterad och innehåller nu även informationen om PROM-enkäter
som tidigare fanns i ett eget dokument.
Rapportsidan är uppdaterad, se separat dokument för mer information.
På frågan Sammantagen klinisk bedömning är alternativen Total Respons och
Partiell respons sammanslagna till Respons. Stationär sjukdom har bytt namn till
Stabil sjukdom.
Det går att välja ”Ej bedömt” på ECOG-WHO-frågan.
Knappen för Lägg till återbesök har bytt namn till Lägg till besök och Telefonbesök
har bytt namn till Telefonkontakt.
Det har förekommit att användare av misstag lagt till information om avlidna
personer. Det finns nu en spärr så att man inte kan lägga in datum efter dödsdatum.
PROM-frågorna som patienten besvarar på www.incasvar.se finns även tillgängliga
under Hjälpdokument.

Nyhetsbrev:
Vi kommer att skicka ut nyhetsbrev kvartalsvis, fortsättningsvis under mars, juni,
september och december månad. Nyhetsbrevet kommer även att publiceras på NPCR´s
hemsida under fliken PPC.

PPC-frukost och biobiljetter:
Kom ihåg att anmäla till oss när din klinik har registrerat minst 15 patienter i PPC för att
bli bjuden på PPC frukost respektive minst 30 patienter för att få biobiljetter.
Mål i PPC för 2018:
Vi planerar för utbyggnad av befintlig PPC till ”tidig” PPC inkluderande diagnostik,
primärbehandling samt uppföljning. Detta innebär att all information från patientens
diagnos till bot/död kommer att finnas tillgänglig i PPC, En prototyp för ”tidig” PPC är
under konstruktion parallellt med de generiska översikter som nu skapas för andra
diagnosspecifika patientöversikter tex bröst och melanom.
Vi planerar också att komma igång med biverkningsregistrering i PPC under 2018.
Vid frågor får ni gärna kontakta oss per telefon eller mail:
PPC- koordinator Nina Hageman
Telefon: 08-616 51 43
NPCR - Registersjuksköterska Maria Nyberg
Tel: 031-342 45 89
Helpdesk: npcr@npcr.se

önskar vi i PPC
Ingela Franck Lissbrant, Marie Hjälm Eriksson, Magnus Törnblom, Pär Stattin,
Maria Nyberg, Oskar Gauffin och Nina Hageman

