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Nyhetsbrev för Patientöversikt prostatacancer - PPC  

Ännu ett händelserikt år i PPC-arbetet går mot sitt slut. 2019 har varit ett intensivt år på flera områden 

och vi kan med glädje konstatera att inklusionstakten håller i sig. Under 2019 har ytterligare 1700 

patienter registrerats i PPC och totalt finns nu 7888 män med avancerad prostatacancer registrerade 

varav 3915 är kastrationsresistenta.  

Rapporterna i PPC har vidareutvecklats av NPCR:s statistiker och det går nu både snabbare att ta fram 

önskad rapport och utseendet på rapporterna har blivit bättre. Gå gärna in och titta.  

Vi hälsar våra nytillkomna statistiker Hanna Vikman och Katarina Selling hjärtligt välkomna till vår 

arbetsgrupp i NPCR/PPC. Hanna som började hos oss den 11 november har just tagit en 

masterexamen i statistik vid Umeå universitet. Katarina Selling börjar den 1 januari 2020 och arbetar 

för närvarande som Associate professor på International Maternal and Child Health (IMCH), 

Department of Women´s and Children´s Health på Uppsala Universitet. 

 

Centrallasarettet Växjö leder ligan för 2019 som, enbart under hösten, registrerat 305 patienter. I 

höstas hade PPC tillsammans med en utvald arbetsgrupp på kliniken en workshop där vi kartlade den 

nuvarande verksamheten gällande patienter med icke kurativ prostatacancer. Vi satte upp mål och 

delmål utifrån syftet till att införa PPC på kliniken samt utarbetade förbättringsidéer till hur målen 

skulle uppnås. För att Växjö snabbt ska komma igång med att använda PPC som önskat har vi stötta 

med att efterregistrera data på aktuella patienter och genomfört drop-in utbildning i systemet för 

medarbetare. Växjö har nu krattat manegen för att komma igång med PPC i skarp drift med start den 

15 januari, 2020 enligt tidsplan. Vi önskar er ett stort lycka till och ser fram emot att få ta del av ert 

fortsatta arbete. 

I januari åker vi vidare till Örebro för att presentera PPC för kliniken och berätta om vad vi kan vara 

behjälpliga med för att de ska komma igång med att använda PPC. Även Sahlgrenska har planer på att 

accelerera användning av PPC och kommer att använda sig av sin lokala verksamhetsutvecklare, 

nyblivna specialister och kontaktsjuksköterska för att driva arbetet vidare.   

PPC-kurs 4–5 november 2019 

Den 4:e till 5:e november hade PPC sitt nationella möte för fjärde året i rad. Under två dagar bjöds det 

på inspirerande föreläsningar om nyttan med PPC och att vi nu planerar att genomföra en tidsstudie 

med hypotesen att man sparar tid genom att använda PPC i den kliniska vardagen.  



 

 
 

Eskil Degsell som deltar i PROM-utvecklingen för Patientöversikter på INCA (IPÖ) berättade om 

vikten av att inkludera patientens röst i konsultationen genom att använda PROM-enkäter. Vi fick 

även information om hur vi kan samverka med patientföreningar för att utveckla den nationella 

användningen av PPC. 

Vi fick en inblick i den fortsatta utvecklingen av PPC tidig och övergången från nuvarande PPC till de 

generiska patientöversikterna på INCA (IPÖ). Likt förra årets möte hölls en workshop i hur man på 

hemmaplan skulle kunna införa och komma igång med användandet av patientöversikten. 

Är din klinik intresserad av att komma igång med PPC eller om ni behöver hjälp med att uppdatera 

rutiner för maximal användning av PPC får ni gärna kontakta vår koordinator Nina Hageman, via 

mail, på nina.hageman@sll.se. 

IPÖ 

Införande av patientöversikter i cancervården (IPÖ) fortsätter att utveckla en gemensam grundmodell 

för patientöversikter inom cancervården på den nationella INCA-plattformen. Åtta cancerdiagnoser 

(prostata, njure, bröst, melanom, myelom, äggstock, hjärna och lunga) har nu aktivt arbetande 

arbetsgrupper och respektive översikt är nu under byggnation. IPÖ planerar ett breddinförande för 

samtliga diagnoser hösten 2020.  Koordinatorer är rekryterade för samtliga diagnoser och ett 

gemensamt första möte kommer att hållas i januari för att bland annat planera hur implementeringen 

av patientöversikterna ska gå till.  

För dig som missat att IPÖ har utvecklat en film som riktar sig till dig som arbetar inom cancervården 

vill vi tipsa om att gå in på https://www.youtube.com/watch?v=FqcMX4iXCb4.  

Nya PPC 

Nya PPC som inkluderar registrering av hela sjukdomsförloppet från diagnos fram till och med 

behandling av avancerad prostatacancer är just nu under pilottest i demoversion med fiktiva patienter. 

Under våren kommer systemet testas med autentiska patienter så att modulen blir klar för 

breddinförande i landet. Under tiden förbereder vi för att införa delar av PROM för den kurativa delen 

i PPC och att migrera data från nuvarande PPC till nya PPC.  

Som vi tidigare berättat är digitaliserade nationella MR- och patologimallar under utveckling för nya 

PPC. Svarsmallarna för MR testas för närvarande på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och mallen för 

patologi är på väg att färdigställas.  

Under 2020 kommer vi att fokusera på fortsatt implementering av befintlig PPC, att färdigställa PPC 

tidig och att tillsammans med övriga grupper driva IPÖ-arbetet framåt.  

För att få möjlighet till att ytterligare stärka utvecklingen av PPC välkomnar vi synpunkter och idéer 

på vårt arbete. Kontakta gärna vår koordinator Nina Hageman. 

Med detta vill vi önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År? 

Ingela Franck Lissbrant, Marie Hjälm Eriksson, Magnus Törnblom, Pär Stattin,  

Maria Nyberg, Anna Cedvall Gustafsson och Hanna Viklund genom 

Nina Hageman, PPC- koordinator 

E-mail: nina.hageman@sll.se   

Telefon: 08-616 51 43 
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