REGIONALA CANCERCENTRUM
Datum: 20-09-28

Nyhetsbrev inför lansering av nya PPC – IPÖ Prostatacancer
VIKTIGT!
IPÖ prostatacancer
Förra veckan skrev vi i vårt nyhetsbrev att det är med både glädje och stolthet som vi nu
lanserar vår nya Patientöversikt Prostatacancer som sträcker sig från diagnos till den
palliativa fasen. I det här nyhetsbrevet kan du läsa mer om vad som gäller för dig rent
praktiskt i samband med övergången från PPC till IPÖ.

Viktiga datum
Vecka 40: När du loggar in i PPC kommer du få ett meddelande i systemet att PPC
kommer att stängas ned under några dagar på grund av överflyttning av data från det
gamla till det nya systemet.
Vecka 42: Flyttas all data, inklusive befintlig PROM för avancerad prostatacancer, från
PPC till IPÖ. PPC kommer att vara stängt under perioden 13 – 16 oktober. När systemet
är stängt kan det vara bra att ha en arbetsrutin för att i efterhand kunna registrera
patienter som varit på besök dessa dagar.
Vecka 43: Nya IPÖ Prostatacancer är redo att börja användas från diagnos till den
palliativa fasen.

Användarkonto i IPÖ
Har du redan ett användarkonto i PPC behöver du inte ansöka om ett nytt konto utan
loggar in som tidigare i rcc.incanet.se. Du loggar in i INCA-systemet precis som tidigare
med ditt vanliga användarkonto, dvs ett användarnamn, SITHS-kort/Yubikey samt med
placering på en inrapporterande enhet, dvs. sjukhus och klinik/mottagning När du
loggat in väljer du rollen Inrapportör (kvalitetsregister) (inte inrapportör
(patientöversikt))

Logga in i IPÖ
Under rubriken ”Register” har du tillgång till följande register ”Biopsi”, ”INCA Översikt”,
”Magnetisk resonanstomografi”, ”Patologi” och Prostataregister”. Här ska du välja ”INCA
Översikt” för att komma vidare i inloggningen. Du behöver behörigheter till samtliga
ovannämnda register för att information som redan inrapporterats ska synas i INCA
översikt. Som användare av patientöversikten bör du dock inte försöka logga in i dessa
register utöver ”INCA Översikt”.
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Har du svårigheter att logga in i IPÖ kontaktar du din registeradministratör på RCC inom
din region för support INCA support.

Välj diagnos
När du är inloggad väljer du vilken diagnos du skall jobba i. Du kanske har ansökt om
behörighet till flera diagnoser och då ser du dessa här. Välj diagnos. Du kan nu se om du
har några aktiva patienter som finns registrerade, sedan tidigare, eller välja att
registrera en ny patient för första gången. Du kan läsa mer om ansökan om
användarkonton på Användarkonto i INCA för IPÖ.

TEAMS möten för introduktion till nya systemet
Under hösten erbjuder vi 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 för 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. Vid anmälan
ange datum, skriv gärna vilken klinik och profession du tillhör och om du är van
användare eller om du är intresserad av en allmän introduktion till patientöversikten.
Har du övriga frågor kring övergången från PPC till IPÖ prostatacancer är du varmt
välkommen att höra av dig, helst via mail.
Nina Hageman
IPÖ diagnoskoordinator för prostatacancer
_______________________________________________

E-post: nina.hageman@sll.se
Telefon: 08- 616 51 43 alternativt 070-582 45 43

