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Nyhetsbrev för Patientöversikt prostatacancer - PPC  
 
Hej alla PPC-användare! 
 
Mycket glädjande fortsätter inklusionstakten att öka i PPC och vi har nu 6700 patienter 
registrerade på totalt 33 kliniker. Vi har 805 patienter som besvarat sammanlagt 2160 
PROM-frågeformulär.  
 
Patientöversikter inom cancervården (IPÖ) 
Som vi tidigare berättat i våra nyhetsbrev genomförs nu ett treårigt projekt, finansierat 
av Swelife och Sjöbergsstiftelsen, för att införa fler patientöversikter i cancervården. 
Förutom de redan etablerade patientöversikterna för prostata-, njure och lungcancer 
kommer det nu att byggas översikter för ovarial- och bröstcancer, myelom, 
hjärntumörer och maligna melanom. Alla patientöversikter byggs på INCA-plattformen 
utifrån en generisk struktur där variabler i största möjliga mån samordnas mellan 
diagnoser men även tillåter diagnosspecifika önskemål för att underlätta användningen. 
I styrgruppen för IPÖ finns, förutom diagnosrepresentanter, RCC-företrädare och 
finansiärer, flera intressentföreträdare representerade (Verksamhetschefsgrupp 
onkologi, TLV, LIF, LMV, forskning mfl). Hans Hägglund, ordförande för RCC samverkan, 
är ordförande i styrgruppen.  Projektet omfattar förutom konstruktion och införande av 
patientöversikterna ett införandestöd till kliniker, genom personellt och utbildningsstöd 
till diagnosspecifika arbetsgrupper.  

Gå gärna in på https://www.cancercentrum.se/uppsala-
orebro/varauppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/ och läs mer om projektet. 

Vidareutveckling av PPC 
Som en del av arbetet med IPÖ fortsätter utvecklingen av PPC-tidig, vilken inkluderar 
patienter redan från diagnos. Piloter kommer genomföras på två kliniker under hösten 
och planen är därefter att gå ut brett och erbjuda systemet till samtliga kliniker i landet. 
Dessutom pågår ett intensivt arbete för att möjliggöra automatöverföring av i första 
hand lab-data för att sedan gå vidare med möjligheten till automatöverföring av 
patologi- och MR-data.  
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NPCR fyller 21 år 
NPCR fyller i år 21 år och det kommer att firas genom att ordna ett symposium 
torsdagen den 24 oktober med efterföljande middag på Elite Hotel Academia i Uppsala.  
Syftet med mötet är att tillsammans med inrapportörer till NPCR och PPC samt 
kontaktsjuksköterskor inom prostatacancervård i hela landet fira NPCR:s framgångar, 
sammanfatta resultaten av NPCR:s första 21 år och diskutera hur NPCR ska utvecklas 
och förbättras. Mötet kommer att bestå av tre sejourer: 
 
1. Kvalitetsförbättring av vården med hjälp av NPCR 
2. Vetenskaplig produktion baserat på data i NPCR 
3. Vad ska NPCR göra i framtiden, vad tycker politiken, myndigheter och företag? 
 
Förutom egna talare från NPCR är bland annat Barbro Westerholm, riksdagsledamot, 
läkare, och tidigare chef Socialstyrelsen, Måns Rosen, professor, tidigare chef SBU och 
statlig utredare, Jonathan Lindh Martinsson, enhetschef, TLV och Gunnar Brobert, Bayer 
inbjudna.  
 

Mötet är kostnadsfritt för inbjudna. Anmälan och program inom kort på 
www.cancercentrum.se.  
 
Filmpremiär 
RCC i samverkan och NPCR håller just nu på att producera två filmer om NPCR och PPC. 
Premiären beräknas bli under april månad 2019. Filmerna kommer att spridas i olika 
forum såsom RCC:s hemsida, NPCR:s hemsida, Youtube, Facebook, 
Prostatacancerförbundet etc.   
 
Kom igång med PPC 
I höstas presenterade vi en paketlösning till kliniker som är intresserade av att komma 
igång med användningen av PPC eller vill accelerera sin användning av systemet. 
Efter det har flera kliniker hört av sig och varit intresserade av att få stöd i att   
komma igång. Vi har bland annat varit på Capio S:t Görans Prostatacancercentrum i 
Stockholm och arbetat med att uppdatera befintliga arbetsrutiner och tillsammans 
utarbeta förbättringsförslag för att förenkla användningen av PPC hos dom. 
Medarbetarna har även genomgått PPC-utbildning och fått hjälp med efterregistrering 
av patienter där man halkat efter.  
 
Vill din klinik veta mer om erbjudande eller anmäla intresse till att komma igång med 
PPC får ni gärna höra av er till Nina Hageman på nina.hageman@sll.se. 
 
Nyheter i PPC version 1.0.5 
PROM-brev i PPC: 
Det går nu att skriva ut följebrev till PROM-frågeformulär i PPC där patientens enkätkod 
är förifylld. Klicka på enkätkoden på startsidan eller inne i översikten för aktuell patient 
för att ladda ner brevet. Observera att du måste tillåta så kallade pop-up-rutor i 
webbläsaren för att kunna ladda ner dokumentet från startsidan. En lista över alla 
frågorna i enkäten samt en mall för följebrev (utan kod) finns tillgänglig under 
”Hjälpdokument i PPC”. 
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Två mindre fel är rättade i PPC: 

• PPC tillåter inte längre ett utsättningsdatum för läkemedel före insättningsdatum. 
 

• Obesvarad fråga om livskvalitet i PROM visas nu som en vit mittcirkel i ”tårtan” i 
översiktsgrafiken 

PPC i samarbete med Prostatacancerförbundet 
Tillsammans med Prostatacancerförbundet har PPC utarbetat ett presentationsmaterial 
om översikten. Syftet är att medlemmarna i prostatcancerföreningarna runt om i landet 
ska få kunskap om att PPC används som ett kliniskt behandlingsstöd på många kliniker i 
Sverige, att de ska få förståelse för vad systemet kan vara till för nytta för dom, och att få 
känna sig delaktiga i sin egen vård.  

Rapporter 
Rapporter 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.  
  
Användarutbildning för PPC 
Boka redan nu in höstens datum för användarutbildningen i PPC i Uppsala. Utbildningen 
är kostnadsfri och betalas av NPCR inklusive en hotellövernattning samt måltider. Mer 
information kommer snart att finns på PPC:s hemsida och särskild inbjudan skickas ut 
till befintliga PPC användare under maj månad.  
 
Datum: 4–5 november 2019, Plats: Gillet, Uppsala.  
Anmäl dig via länken: https://link.webropolsurveys.com/EP/99B97505C0079F12 
 
Vana användare i PPC får gärna komma med förslag på vad ni ha med i höstens PPC- 
utbildning.  Maila då till Nina Hageman, nina.hageman@sll.se. 
 
Med dessa nyheter från PPC vill vi önska er alla en trevlig vår! 
 
Ingela Franck Lissbrant, Marie Hjälm Eriksson, Magnus Törnblom, Pär Stattin,  
Maria Nyberg, Anna Cedvall Gustafsson, Oskar Gauffin/ 
 

PPC- koordinator, Nina Hageman 
E-mail: nina.hageman@sll.se 
Telefon: 08-616 51 43 
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