Mars 2018
Nyhetsbrev för Patientöversikten prostatacancer - PPC
Hej alla PPC-användare!
Vi är oerhört glada med att inleda år 2018 med att notera att 4450 patienter nu finns
registrerade i PPC. Vi vill särskilt hälsa Skånes Universitetssjukhus i Lund välkommen
som ny användare i 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.
PROM:
Vi har flera kliniker som har kommit igång med PROM-enkäter kopplat till PPC. Över
800 PROM-enkäter är ifyllda och fler än 200 patienter har fyllt i minst 2 PROM-enkäter.
NPCR bidrar gärna med surfplattor (max 2 per klinik) för att ge patienterna möjlighet
att fylla in PROM-enkäten inför mottagningsbesöket. Kom ihåg att surfplattorna även
kan användas för patienter som ska fylla i NPCR e-PROM för patienter som planeras för
kurativt syftande kirurgi eller strålbehandling. Hör gärna av er till oss genom att maila
och berätta hur ni tycker det fungerar.
Nyheter i PPC version 1.0.5:
Den 27 mars kommer en ny version av PPC med bland annat följande nyheter:
 Förenklad registrering av Xofigo/Ra-223. Nu registreras start- och stoppdatum
precis på samma sätt som för övriga läkemedel. Dessutom anges totala antalet givna
behandlingar efter att slutdatum registrerats, se manualen.
 Det finns möjlighet att lägga till datum för granskning av data/datum för senaste
journalgenomgång i Basdatafliken: ”Data i översikten senast granskat”
 Nytt svarsalternativ under radiologisk bedömning: 1:a metastas
 Nytt svarsalternativ under Bilddiagnostik: MR helrygg/bäcken
En uppdaterad manual och en fullständig lista med genomförda ändringar finns under
hjälp fliken i PPC.

Rapporter:
Rapporterna för läkemedel och behandlingsduration har uppdaterats - man kan nu välja
att visa data från specifika datum, t.ex. för att se hur många insättningar av andra linjens
enzalutamid kliniken gjorde under januari 2018, eller visa grafer som nedan, med antal
pågående behandlingar över tid. Det har tillkommit en rapport över resursanvändning
(antal besök, labprover och bildundersökningar) och vill man göra egna
sammanställningar kan man numera ladda ner klinikens egna data.

Hemsida:
Gå gärna in och läs på NPCR:s uppdaterade hemsida där vi även har en ny layout och
information om patientöversikten. Se länk nedan,
http://npcr.se/rapporter/ppc/
PPC – tidig:
Patientöversikten för diagnos och primärbehandling av prostatacancer, den så kallade
PPC - tidig, är under utveckling. PPC - tidig är en vidareutveckling av PPC - avancerad för
spridd prostatacancer. PPC – tidig har skickats ut på remiss till professionen,
patientföreningar och verksamhetsledningar i syfte att inhämta synpunkter på
utformningen innan vi börjar bygga verktyget. Senare i vår kommer systemet att testas
som en pilot på ett par kliniker. Målet är att PPC - tidig ska vara färdig för nationell
användning 2019. Utöver utvecklingen av PPC samarbetar vi även med Regionalt
cancercentrum för att bygga generiska översikter kopplat till INCA-plattformen.

Användarutbildning för PPC:
Boka redan nu höstens datum för användarutbildning i PPC. Utbildningen är kostnadsfri
och betalas av NPCR. Mer information finns på PPC:s hemsida och särskild inbjudan
skickas ut till befintliga PPC användare under april.
Datum: 10–11 september 2018, Plats: Gillet, Uppsala. Läs mer genom att gå in på länken:
https://www.cancercentrum.se/samverkan/omoss/kalender/2018/september/utbildning-patientoversikt-prostatacancer/
Anmäl dig via länken:
https://link.webropolsurveys.com/EP/A7BC50736B762453
Vid frågor om PPC, vill beställa en PPC frukost eller vill ha biobiljetter till ert team
kontakta:
PPC- koordinator Nina Hageman
E-mail: nina.hageman@sll.se
Telefon: 08-616 51 43

önskar vi i PPC
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