
 

 

September 2020 

Nu klipper vi bandet för INCA Patientöversikt prostatacancer! 

Introduktion till IPÖ-Prostatacancer  

Det är med både glädje och stolthet som vi nu lanserar vår nya Patientöversikt Prostatacancer som 

sträcker sig från diagnos till den palliativa fasen av prostatacancer.  

Vårt arbete ingår nu i ett större nationellt projekt som med stöd av RCC i Samverkan i år lanserar 

patientöversikter för sammanlagt åtta diagnoser i INCA Patientöversikt, IPÖ.  

I och med övergången från gamla PPC till nya IPÖ byter systemet namn till IPÖ Prostatacancer. PPC -

helpdesk som tidigare hanterats av arbetsgruppen kommer nu att ingå i en gemensam helpdesk. 

Vecka 42 migreras all data från PPC till IPÖ prostatacancer, inklusive befintliga PROM för avancerad 

prostatacancer. Under tiden kommer systemet att stängas ned ett par dagar.  

Vecka 43 kommer ni som aktivt arbetar i nuvarande PPC att märka att systemet ser lite annorlunda ut, 

med några fler flikar och med ett lite annorlunda gränssnitt. I samband med övergången kommer 

gamla PPC att helt släckas ned. 

Ett par veckor innan övergången från PPC till nya översikten kommer vi att skicka ut ett särskilt 

nyhetsbrev till alla användare med viktig information att tänka på inför övergången.  Fram tills dess är 

det bara att arbeta på som vanligt i systemet.  

Under hösten erbjuder vi er som redan använder PPC och som vill ha extra introduktion till nya 

patientöversikten möjligheten att delta i Teams-möten. Mötet tar en timme och tillsammans går vi 

igenom systemets nya delar för att ge er en inblick i hur systemet är uppbyggt.  

För er som ännu inte kommit igång att arbeta i PPC och är nyfikna på hur systemet ser ut erbjuder vi 

också en timmes visning för att visa fördelarna med att använda IPÖ prostatacancer och hur det kan 

användas i det kliniska arbetet.  

Anmälan och datum för genomgång av nya patientöversikten  

1. Datum för genomgång av IPÖ prostatacancer för vana användare 

5/11, 12/11 och 16/11 kl. 15.00 – 16.00 
 

2. Datum för genomgång nya användare av IPÖ prostatacancer 

26/11, 3/12, 9/12 kl. 15.00 – 16.00 
 

Anmäl er till Nina Hageman nina.hageman@sll.se  för inbjudan via Teams. Berätta gärna vilken klinik 

och profession du tillhör och om du är van användare eller om du är intresserad av en allmän 

introduktion till patientöversikten.  
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Vill ni hellre ha en privat visning via Teams mailar ni vår koordinator så hittar vi en gemensam tid 

som passar. Som vanligt erbjuder vi också möjligheten att boka ett möte till er klinik för att visa 

systemet och i att stötta er i för att komma igång.    

Hemsida för IPÖ prostatacancer 

På RCC:s hemsida finns det en allmän beskrivning om patientöversikter och här kan man klicka in sig 

på den specifika översikt man vill veta mer om Patientöversikter på RCC. Inför lanseringen av IPÖ 

prostatacancer kommer hemsidan på RCC såväl som NPCR:s hemsida att uppdateras med aktuell 

information. Under hösten lanseras en generisk undervisningsfilm för alla åtta patientöversikter som 

innehåller bland annat hur man ansöker om användarkonto, hur man loggar in i systemet, hur man 

orienterar sig i systemet och vad de olika variablerna står för. Filmen kommer att finnas på RCC:s 

hemsida under patientöversikter och på NPCR:s hemsida..  

PROM  

Avancerad prostatacancer 

Från och med vecka 43 kommer patienterna att kunna logga i och besvara PROM för avancerad 

prostatacancer via bank-id för att svara på sin enkät. För de som inte har tillgång till bank-id går det 

fortsatt bra att göra som tidigare med personlig kod. Ett uppdaterat PROM-brev med instruktioner 

kommer att finnas i den nya översikten.  

Kurativt behandlande prostatacancer  

I e-PROM för kurativt syftande behandling svarar patienten på tre enkäter med olika tidsintervall; 

baslinjeenkät (innan behandling), tre månader efter kirurgi eller strålbehandling samt ytterligare tolv 

månader efter den sista behandlingen. Inom de närmaste månaderna kommer det att finnas möjlighet 

att besvara även dessa enkäter via bank-id.   

Har ni frågor eller vill ha hjälp med att komma igång med e-PROM för kurativt syftande behandling, 

kontakta Cecilia Bjälkelid-Martedal cecilia.bjalkelid-martedal@sll. som är vår nya PROM-koordinator 

för kurativ PROM i NPCR. 

Inom en snar framtid planerar vi att visualisera PROM för kurativt syftande behandling på samma sätt 

som PROM för avancerad prostatacancer dvs med ”tårtbitar” i IPÖ. Denna lösning ser vi som 

ytterligare ett steg framåt mot målet att kunna använda översikten som ett behandlingsstöd vid 

exempelvis MDK eller för att på ett enkelt sätt vid mottagningstillfället kunna följa upp resultaten 

efter en kurativt syftande behandling. 

Tidsstudie 

Vi har under våren genomfört en så kallad "tidsstudie" på tre sjukhus för att jämföra tidsåtgång för att 

inhämta klinisk information i PPC jämfört med två journalsystem (Melior/COSMIC) för onkologer, 

urologer och kontaktsjuksköterskor. Vi har även mätt andelen felaktiga svar i de olika 

systemen samt användarnas skattning av användbarhet av PPC. Resultaten kommer att skickas in för 

publikation under hösten och de preliminära resultaten visar stora tidsviter samt hög nöjdhet med PPC.  

Uthopp från journalsystem till patientöversikt.  

I dagarna konfigurerades Sahlgrenskas journalsystem Melior möjligheten till så kallat ”uthopp” till 

INCA Patientöversikt. Användaren kan därmed nå den enskilde patientens patientöversikt direkt 

inifrån journalsystemet utan separat inloggning och inmatning av personnummer i INCA Lösningen 

finns redan sedan en längre tid tillbaka för Capio S:t Görans sjukhus och planeras i närtid för Skåne 

och Gävleborg. Konfigurationen i INCA är klar för alla användare men de sjukhus som önskar denna 

funktion behöver tala med sin IT-avdelning för att deras journalsystem ska kunna ”koppla på” INCA 

från sitt håll. Se bilaga 1 i mailutskick.  

Samarbete mellan Prostatacancerförbundet (PCF) och IPÖ 

Inom en snar framtid kommer patienterna att kunna logga in via 1177 för att se sin egen översikt. I 

somras hade IPÖ en webbaserad workshop tillsammans med åtta patientrepresentanter som gavs 

möjlighet att ge synpunkter på utformningen av patientöversikten. Utifrån resultatet kommer vi att 

tillsammans vidareutveckla patientöversikten utifrån patientens perspektiv. I samarbete med 
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Prostatacancerförbundet diskuterar vi även implementering av patientöversikter nationellt och hur vi 

tillsammans kan påverka vårdgivare att börja använda systemet.  

Vitalis – e-hälsokonferens 25–27 augusti 

På konferensen uppmärksammade RCC patientens ställning genom seminariet "Patientöversikter i 

cancervården - vad innebär det för patienten och för vårdens medarbetare?" Konferensen hölls i år 

digitalt och det går att i efterhand att ta del av seminariet på Patientens ställning. Gå även gärna in och 

titta på filmen Patientöversikter.  

Inklusionstakt i PPC 

Registreringen av patienter i PPC fortsätter att stiga med ca 200 patienter i månaden och är nu uppe i 

9100 stycken, varav 4400 är kastrationsresistenta. 

Vi har flera kliniker som visat intresse att implementera den IPÖ Prostatacancer. Södersjukhuset har 

tagit det stora sjukhusövergripande gemensamma beslutet att införa IPÖ för samtliga diagnoser 

aktuella för sjukhuset. 

Om ett par veckor kommer det ytterligare ett nyhetsbrev med praktisk information om övergången 

från PPC till IPÖ prostatacancer.  

Till dess önskar vi er en fortsatt härlig september.  

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

Maria Nyberg, Anna Cedvall Gustafsson, Hanna Vikman, Cecilia Bjälkelid Martedal, Nina Hageman,  

Kontaktuppgifter till Nina Hageman, IPÖ diagnoskoordinator patientöversikt prostatacancer 

E-mail: nina.hageman@sll.se  

Telefon: 08-616 51 43 

 

Bilaga 1. Instruktion för användande av INCA Direktinloggning 

 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2020/augusti/rcc-uppmarksammar-patientens-stallning/
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