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Nyhetsbrev för Patientöversikt prostatacancer - PPC  
För många av oss har det var en mycket speciell vår, både i arbetslivet och privat. Fortfarande är det 

mycket ansträngt att arbeta inom vård och omsorg och vi får hoppas att det kommer något gott ur den 

här tiden. 

  

Vanligtvis brukar arbetsgruppen för PPC skicka ut ett nyhetsbrev i mars men med anledning av 

COVID-19 epidemin och det kliniska arbetet som har engagerat oss extra mycket fick vi skjuta på 

brevet tills nu. Trots att COVID-19 tog oss med storm har det hänt mycket gällande utvecklingen av 

IPÖ-projektet och IPÖ prostatacancer under våren tack vare registerproduktägare, systemutvecklare 

och andra hårt engagerade medarbetare. 

Därför är vi väldigt glada att få komma ut med detta nyhetsbrev inför sommaren och att få möjlighet 

att uppdatera er kring utvecklingen av PPC.  

Inklusionstakt 

Sedan december har antalet patienter ökat till drygt 8600 patienter där topp tre klinikerna med störst 

antal patienter registrerade är Sahlgrenska Universitetssjukhus, Uddevalla sjukhus och 

Centrallasarettet Växjö. Av dessa är 4211 registrerade som kastrationsresistenta patienter. 

Införande av PPC i Växjö har gått med en rasande fart och man har under våren kommit upp till en 

volym av över 550 patienter och hittat ett arbetssätt för de tvärprofessionella teamen att registrera och 

använda patientöversikten på daglig basis. Nästa steg i deras process är att införa PROM som verktyg 

och att introducera Ljungby sjukhus till PPC.  

PROM – för avancerad prostatacancer 

Vi kommer att innan sommarsemestrarna göra mindre ändringar i PROM-brevet till patienterna genom 

att förenkla innehållet i texten och förstora koden. Anledning är att vi märkt att en del patienter haft 

svårt att ta till sig texten och hitta koden. 

IPÖ-projektet 

Regionalt cancercentrum i samverkan som bedriver utvecklingen och införandet av en gemensam 

grundmodell för patientöversikter inom cancervården har under våren lanserat patientöversikter för 

bröst, njure och melanom. Efter sommaren lanseras lungcancer, prostatacancer, cancer i centrala 

nervsystemet, myelom och äggstockscancer. 

IPÖ-projektet sträcker sig till 2021 och ca 20 miljoner SEK har satsats på att driva projektet framåt.  

I Vägen framåt – RCC:s gemensamma inriktning för svensk cancervård 2020 - 2022 så är ett av målen 

att RCC erbjuder patientöversikter via INCA-plattformen för minst 8 diagnoser senast 2022. Möjliga 

insatser för att nå det målet är att stödja implementeringen av patientöversikter genom att verka för att 

regionerna integrerar patientöversikter (direkt eller indirekt) i nya eller befintliga  



 

 
 

vårdinformationsmiljöer och att ta fram en plan för att säkra den långsiktiga förvaltningen och 

finansieringen av patientöversikterna. 

Diagnos-koordinatorerna tillsammans med IPÖ:s projektledare håller nu på att utveckla en gemensam 

marknadsförings- och implementeringsstrategi för att snabbt kunna hjälpa kliniker att komma igång 

med användningen av systemet. Vinsterna med att använda en patientöversikt har framkommit särskilt 

tydligt under våren i samband med Corona-virusets framfart. Kliniker har berättat att de på ett enkelt 

sätt snabbt kunnat identifiera patienter från översikten för att planera om verksamheten jämfört med 

om de bara haft traditionella patientjournaler. 

Alla patientföreningar är starkt engagerade i patientöversikterna och deltar i utvecklingsarbetet genom 

att delta på möten och ge synpunkter om systemets uppbyggnad, funktionalitet och användning utifrån 

ett patientperspektiv. IPÖ har planerat en digital workshop tillsammans med utvalda 

patientrepresentanter för prostata. Workshopen kommer att fokusera på hur man som patient kan 

använda patientöversikten tillsammans med vårdgivare i patientmötet och visualisering av översikten. 

Resultat kommer bland annat att användas i implementeringsstrategin mot vårdgivare och patienter 

tillsammans med den tidsstudie som också är under sammanställning.  

Tidsstudie 

I en nyligen genomförd randomiserad studie i PPC undersöktes det om läkare och sjuksköterskor som 

använder PPC sparar tid och finner mer korrekt information i patientöversikten jämfört med ordinarie 

journalsystem. Preliminära resultat visar att PPC-användning sparar tid. Vi återkommer i höst med 

resultat.  

På RCC:s hemsida har det nyligen publicerats tre filmer om IPÖ där patienten Inge, läkaren Ida och 

verksamhetschefen Per berättar om patientöversikter och hur den underlättar deras vardag. 

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/filmer/ 

Du kan även läsa mer om respektive patientöversikt genom att gå in på länken nedan.  

https://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/prostata/patientoversikt/ 

 

Från PPC till IPÖ Prostatacancer 

I samband med lanseringen av nya PPC (vecka 42) kommer PPC att byta namn till IPÖ 

prostatacancer. Innan lanseringen kommer vi att informera om vad som gäller för dem som använder 

nuvarande PPC gällande användarbehörigheter, dataöverföring från gammalt till nytt system och andra 

viktiga saker som kan vara bra att veta.  

Under våren har vi många av oss gått från att ha fysiska möte till att boka möten via Skype, Zoom 

eller TEAMS med framgång. Är din klinik intresserad av att komma igång med patientöversikten, ny 

som gammal version, är ni varmt välkomna att boka ett möte med vår koordinator Nina Hageman 

nina.hageman@sll.se så kan vi boka ett virtuellt eller fysiskt möte.  

Med detta vill vi önska er en välförtjänt och vilsam sommar!  

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

Maria Nyberg, Anna Cedvall Gustafsson och Hanna Vikman, Nina Hageman 

Kontaktuppgifter till Nina Hageman, PPC- koordinator 

E-mail: nina.hageman@sll.se  

Telefon: 08-616 51 43 
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