
 
 
 

 

      
 

 
Nyhetsbrev för Patientöversikt prostatacancer - PPC  
 

Hej alla PPC-användare! 
 
Arbetsgruppen för PPC startade tillsammans med patientrepresentanterna Calle Waller 
och Inge Nilsson höstens arbete i Visby. Under ett intensivt dygn planerade vi för 
utvecklingen och implementeringen av PPC-avancerad och PPC-tidig. Målet är att 
lansera PPC-tidig under våren 2019 i samarbete med RCC i samverkan och övriga 
patientöversikter.  
 
Den 10–11 september genomförde PPC för tredje året i rad kursen för nya och ’gamla’ 
PPC-användare i Uppsala. Uppslutningen var stor med ett trettiotal deltagare från alla 
regioner i landet.  
 
Kursen började måndag kväll med en presentation av Tandvårds– och 
läkemedelsförmånsverket(TLV) som informerade om sitt uppdrag och sitt intresse av 
samarbete med PPC och andra patientöversikter för att få tillgång till data för analys av 
läkemedelsanvändning. 
 
I de övriga programpunkterna ingick en visning av prototypen för PPC-tidig.  
Under eftermiddagen delades kursdeltagarna in i grupper och under ledning av 
regionala processledare diskuterades hur användningen av PPC kan ökas och på vilket 
sätt NPCR och PPC:s arbetsgrupp kan stötta klinikerna i det arbetet. Många goda idéer 
kom fram som vi i PPC ska arbeta vidare med under hösten.  
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Start - och accelerationspaket 
För att kick-starta och accelerera användningen av PPC erbjuder arbetsgruppen en ny 
paketlösning där delar av PPC-gruppen tillsammans med kliniken utarbetar en plan för 
att efterregistrera patienter i PPC, implementera användningen och upprätta en 
förvaltningsplan. I höst kommer vi att pröva denna modell i Stockholmsområdet. Efter 
årsskiftet hoppas vi kunna erbjuda alla kliniker som är intresserade att delta. Vill du veta 
mer om erbjudande och anmäla din kliniks intresse får du gärna höra av dig till vår PPC-
koordinator Nina Hageman på nina.hageman@sll.se.  
 
EQ-5D i PROM: 
Den nationella kvalitetsregisterorganisationen och alla regionala 
registercentrumorganisationer i samverkan har ingått avtal med EuroQol Foundation, 
licensinnehavare för enkäten EQ-5D. Nu är alla bitar på plats och från och med 1 oktober 
adderar vi ytterligare fem allmänna frågor om patientens hälsotillstånd i PROM-
enkäterna för PPC-avancerad. Dessa fem frågor kommer inte att visualiseras i ’tårtan’ i 
översiktsbilden för PPC utan användas som ett instrument för analys av hälso- och 
sjukvårdsekonomiska på gruppnivå.  
 
Rapporter:  
PPC fortsätter att växa och har nu 5393 
registrerade patienter på 31 kliniker, med 1542 
ifyllda PROM-enkäter. Vi hälsar Lasarettet 
Trelleborg särskilt välkomna som vår 31:a 
klinik. En annan glad nyhet är att aktiviteten på 
PPC:s rapportsida från er användare har slagit 
alla rekord, med 279 hämtade rapporter i 
september (se grafen till höger). 
 

På kursen för PPC-användare kom det också in 
kloka förslag om hur vi kan utveckla nya 
rapporter och göra rapportsidan ännu enklare 
att använda, som vi kommer att arbeta med 
under hösten.  
 
Hemsida: Informationen om PPC på hemsidan 
(www.npcr.se) samt hjälpdokument är uppdaterade 
och en genväg är skapad för att informationen skall 
vara lätt att nå. Under ”Testa PPC” finns möjlighet 
att mata in information på en demo-patient.  
 
PPC – tidig: 

Utvecklingsarbetet har nu kommit igång på allvar och vi räknar med att ha en prototyp 
färdig inom de närmaste veckorna. Prototypen kommer att testköras och uppdaterats på 
demopatienter och därefter blir nästa steg att pilota PPC - tidig på riktiga patienter 
under slutet av året. Går allt som det ska hoppas vi att ha en färdig version för klinisk 
användning i början av nästa år. 
PPC -tidig byggs på en generisk patientöversiktsplattform, för olika cancerdiagnoser, 
som RCC i samverkan och Swelife står bakom. Vi ser flera möjliga fördelar med en 

http://www.npcr.se/


 
 

generisk patientöversikt. Användandet underlättas om strukturen på 
patientöversikterna är snarlika. Vi blir också fler som kan hjälpas åt att driva 
utvecklingsarbetet. Slutligen ökar också tyngden när vi ställer krav på att till exempel 
laboratoriesvar ska kunna läggas in automatiskt.  
 
Trevlig höst önskar vi i PPC 
 
Ingela Franck Lissbrant, Marie Hjälm Eriksson, Magnus Törnblom, Pär Stattin,  
Maria Nyberg, Anna Cedvall Gustafsson, Oskar Gauffin och Nina Hageman 
 
PPC- koordinator Nina Hageman 
E-mail: nina.hageman@sll.se 
Telefon: 08-616 51 43 

 
 


