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Införande av elektroniska PROM-enkäter i NPCR
Under 2018 inför NPCR elektroniska enkäter för patientrapporterade utfallsmått (PROM) i
samband med kurativ behandling av prostatacancer. Enkäten ska fyllas i före behandlingsstart
samt 3 och 12 månader efter behandling.
Rutiner på kliniken för hantering av PROM-enkät
Varje klinik där kurativ behandling utförs, dvs Radikal prostatektomi (RP) och kurativ strålterapi
(RT) ska motivera patienten att fylla i PROM-enkät före behandlingsstart, samt informera om att
brev sänds hem när det är dags att fylla i enkäten på nytt efter behandlingen.
På kliniken behöver en eller flera personer ha rollen ’Enkäthandläggare’ i INCA. Rollen tilldelas
efter ansökan som sänds till RCC i egen region. Ansökningsformulär Ansökan om användarkonto
för INCA.
När beslut om kurativ behandling har fattats registreras patienten av ’Enkäthandläggaren’ i
’PROM/PREM utskick’ som är databas på INCA. Anvisning för inloggning till PROM-enkäten skrivs
ut och lämnas till patienten. Enkäten besvaras antingen på läsplatta på kliniken (ger högst
svarsfrekvens) eller på egen dator hemma.
Enkäter vid 3 och 12 månader efter behandling.
För att tremånadersutskicken ska kunna administreras krävs att RP-, respektive RT-formuläret
inrapporterats till NPCR inom två månader från operationsdatum respektive slutdatum för
strålbehandling. Brev med kod till patienterna för inloggning till ePROM sänds från nationell
enkäthandläggare i Umeå.
Uppföljning av behandling given 2017
För behandlingar utförda under 2017 görs centralt utskick cirka 12 månader efter behandling
Läsplattor
NPCR betalar för två läsplattor per klinik, så att patienterna kan besvara enkäten i väntrummet i
samband med besöket. Kontakta maria.nyberg@vgregion.se för att beställa läsplattor.
Starthjälp
Maria Nyberg, registersjuksköterska i NPCR, Christina Danewid eller Jeanette Ceberg, CROAC
besöker de kliniker som önskar hjälp med start av ePROM. Information ges dessutom vid
regionala möten. Maria kommer att kontakta de regionala processledarna innan första
startmöte i respektive region så att processledarna har möjlighet att delta.
Kontakta maria.nyberg@vgregion.se
Bästa hälsningar
Pär Stattin, registerhållare för NPCR

