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Nyhetsbrev för Patientöversikt prostatacancer - PPC
Året som gått
I år har PPC utvecklats på flera olika plan. Efter önskemål från användarna har utvecklingen i
befintlig PPC skett i bland annat rapportdelen och i PROM-frågeformuläret. Vi har kommit
igång med att bygga PPC-tidig för patienter med nydiagnostiserad prostatacancer fram till
endokrin behandlingsstart. I utvecklingen kommer befintlig PPC att integreras med PPC-tidig
i en generisk patientöversikt för prostatacancer som följer patienten från diagnos till bot/död.
PPC-tidig
I våras skickade vi ut en remiss på PPC-tidig till ca 900 personer. Remissen riktade sig till
professionen, patientföreningar och verksamhetsledningar i syfte att inhämta synpunkter på
utformningen av nya delen i PPC. Remissutskicket inkluderade även processledare,
verksamhetschefer, SUF, RSU, SOF, patientföreningar och användare av PPC-avancerad.
Efter inkomna svar påbörjades arbetet tillsammans med Regionalt Cancercentrum i
samverkan (RCC) att bygga systemet med hjälp av medel från Swelife.
Swelife
Swelife, ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen stödjer samverkan
mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård och har som mål att stärka life science i
Sverige och förbättra folkhälsan. Swelife har beviljat RCC 20 miljoner till att utveckla åtta
generiska patientöversikter, där bl.a. prostatacancer ingår i ett 3-årigt projekt.
Patientöversikterna kommer att ha samma struktur och layout oavsett diagnos för att
underlätta användandet.
Tand- och läkemedelsförmånsverket - TLV.
PPC har under året påbörjat ett samarbete med TLV i syfte att rapportera den nationella
läkemedelsanvändningen för prostatacancerbehandling. Ett första underlag till den första
rapporten som beräknas komma ut nästa år är redan klar. TLV har till uppgift att pröva vilka
läkemedel, vårdrelaterade förbrukningsartiklar och tandvårdsbehandlingar som ska få statliga
subventioner.

PPC vs INCA-läkemedel
Staten har bidragit med 6 miljoner för uppföljning av nya dyra cancerläkemedel via RCC.
Information om läkemedelsanvändning samlas in på INCA-plattformen antingen via
Patientöversikterna eller det så kallade ”INCA-läkemedel”. INCA-läkemedel är i praktiken en
flik av en patientöversikt där totalt sju variabler för användningen av 10 nya dyra läkemedel
samlas in. Verksamheterna kommer att få ersättning för rapporteringen oavsett om data
samlats in via PPC eller INCA-läkemedel.
EQ-5D i PROM
I höstas adderade vi ytterligare fem allmänna frågor om patientens hälsotillstånd utifrån det
internationella mätinstrumentet EQ-5D.
Nästan 1800 PROM-enkäter är ifyllda hittills och 412 patienter har fyllt i minst 2 PROMenkäter. NPCR bidrar gärna med surfplattor (max 2 per klinik) för att ge patienterna möjlighet
att fylla i formulären inför varje mottagningsbesök. För beställning av surfplattor kontakta
Nina Hageman på nina.hageman@sll.se.
Användarutbildning i PPC med start- och accelerationspaket
Den 10–11 september genomförde vi för tredje året i rad utbildning för nya och vana PPCanvändare i Uppsala. Uppslutningen var stor med ett trettiotal deltagare från alla regioner i
landet. I utbildningen deltog för första gången alla regionala processledare till stort värde för
att sprida PPC vidare till verksamheterna.
PPC-gruppen presenterade en paketlösning till kliniker som vill börja med PPC eller
accelerera sin användning av systemet, ett så kallat ”start - och accelerationspaket”. Delar av
PPC-gruppen tillsammans med verksamheterna utarbetar en plan för att efterregistrera
patienter i PPC, implementera användningen och upprätta en förvaltningsplan. Läs mer om
erbjudandet i bifogad bilaga.
Vill din klinik veta mer om erbjudande eller anmäla intresse får ni gärna höra av er till Nina
Hageman på nina.hageman@sll.se.
Prostatacancerförbundet
Våra patientföreträdare Calle Waller och Inge Nilsson har, precis som tidigare år, varit helt
centrala i arbetet med utveckling och implementering av PPC. Mycket glädjande har vi i
dagarna fått information om fortsatt finansiellt stöd från Prostatacancerförbundet, ett stöd som
är helt avgörande för PPC:s fortsatta utveckling.
PPC-användare
Under året har vi bland annat kunnat hälsa Skånes Universitetssjukhus i Lund, Lasarettet
Trelleborg, Halmstad och Östersunds sjukhus välkomna som nya användare i PPC.
Under året har vi ökat antalet patienter med 1752 stycken och har sammanlagt 5715 patienter
från 32 olika verksamheter inkluderade i PPC. Antalet registreringar och rapporter från er
användare har slagit alla rekord, med 279 hämtade rapporter i september. Utöver detta har vi
även 1560 läkemedelsinsättningar, 5473 sjukvårdskontakter och inte mindre än 40 385 labtester inlagd.

Hemsidan
Gå gärna in och läs på NPCR:s uppdaterade hemsida om PPC där vi även har en ny layout
och information om patientöversikten inklusive en demo-version. Se länk
http://npcr.se/rapporter/ppc/. Här kan du läsa om löpande nyheter som sker framöver.
Påminnelse
Vi vill påminna alla verksamheter att kontrollera att ni inte har överlappande CRPCbehandlingar utan att ni avslutar varje linjes behandling om man sätter ut en behandlingslinje
för att införa en annan.
2019
Huvudfokus för PPC kommer under 2019 vara att färdigställa, testa och implementera PPCtidig. Vi kommer bidra till arbetet med de generiska översikterna för att underlätta
konstruktion och implementering av övriga patientöversikter där vi bland annat gemensamt
ska skapa förutsättningar för automatisk överföring av lab-data, systematisera uppföljning av
biverkningar samt samordna registrering av biobankning.
Med detta vill vi tacka för ett fantastiskt samarbete under året och önska en riktigt
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Bilaga 1: Start – och accelerationspaket

