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Nyhetsbrev för Patientöversikten prostatacancer - PPC
Hej alla PPC-användare!
Till vår glädje ökar PPC-registreringen (PPC-avancerad) för män med avancerad
prostatacancer i landet och hittills är ca 4920 patienter registrerade i systemet.
Halmstad har gjort ett jättejobb med över 250 nya patienter de senaste tre månaderna.
Kliniker som registrerat minst 15 patienter i systemet vill vi påminna om att kontakta
oss för att bli bjuden på PPC-frukost och till er som registrerat minst 30 patienter i PCC
delar vi ut biobiljetter till.
Under våren har vi framförallt arbetat för att utveckla den delen av PPC som omfattar
den tidiga delen av sjukdomsförloppet, från prostatacancerdiagnos till eventuell start av
systemisk behandling. Målsättningen är PPC-tidig ska vara klar till årsskiftet. Det
kommer då att bli möjligt att följa hela sjukdomsförloppet vid prostatacancer i PPC!
PPC – tidig:
PPC – tidig har skickats ut på remiss till professionen, patientföreningar och
verksamhetsledningar i syfte att inhämta synpunkter på utformningen. Stort tack till er
som engagerat er och kommit in med konstruktiva och viktiga idéer och förslag om hur
vi kan förbättra PPC-tidig. Systemet kommer att testas som en pilot på ett par kliniker
under hösten. 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.
Den som vill vara med i det fortsatta arbetet med skapandet och utvecklingen av PPCtidig, eller har tankar kring studier är mycket välkommen att höra av sig till PPCkoordinator Nina Hageman.

1.1 PROM:
I maj har vi registrerat 124 nya PROM-enkäter och är nu uppe i 1187 besvarade enkäter.
I senaste nyhetsbrevet från PPC berättade vi om möjligheten att beställa (max två)
läsplattor till kliniken så att patienterna kan fylla i PROM-enkäten inför
mottagningsbesöket. Läsplattorna kan även användas för patienter som ska fylla i
NPCR:s e-PROM inför kurativt syftande kirurgi eller strålbehandling. Många har hört av
sig och vill beställa läsplattor, vilket tyvärr gör att vi i nuläget har mellan 6–8 veckors
leveranstid.
1.2 EQ-5D i PROM:
Den nationella kvalitetsregisterorganisationen och alla regionala
registercentrumorganisationer i samverkan har ingått avtal med EuroQol Foundation,
licensinnehavare för det internationella mätinstrumentet EQ-5D.
Det innebär att i PROM-enkäterna för PPC-avancerad adderar vi ytterligare fem
allmänna frågor om patientens hälsotillstånd. Särskilt utskick om det kommer när det
blir aktuellt.
Hemsidan:
Vi har haft en del problem med PPC:s hemsida men nu är den äntligen klar med en ny
layout. Går gärna in och titta på http://npcr.se/hem/ppc/.
Användarutbildning för PPC den 10 – 11 september i Uppsala:
Vi vill påminna om att anmäla dig till höstens användarutbildning i PPC. För tredje året i rad
ordnar vi en utbildning för nya och erfarna användare. Inbjudan vänder sig till samtliga som
ska börja registrera/registrerar in data i PPC. Vi ser gärna att ni anmäler er i team av läkare
och sjuksköterska. NPCR står för utbildning, hotellrum och måltider för 2 personer per
klinik.
Vi kommer även att ge er en inblick i hur arbetet med PPC-tidig fortskrider och vår
förhoppning är att kunna presentera en förhandsvisning i systemet.
Målet med utbildningsdagen är att ge fördjupad kunskap om PPC, visa på fördelar och
användningsområden med översikten samt att visa på hur översikten ger en möjlighet att
använda insamlade data på er egen klinik.
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, om du vill beställa en PPC-frukost eller vill ha biobiljetter till ert
team kontakta:
Nina Hageman, PPC- koordinator
E-mail: nina.hageman@sll.se
Telefon: 08-616 51 43

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

