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IPÖ Prostatacancer  

Nina Hageman Diagnoskoordinator 

Nyhetsbrev IPÖ prostatacancer, mars 2021 

Det är många kliniker som deltagit i demonstrationer av IPÖ prostatacancer under 

vinterhalvåret och som upptäckt fördelen med att använda IPÖ som ett behandlingsstöd i 

praktiken. Detta speglar sig inte minst genom att det nu är ca 11 700 patienter registrerade i 

systemet. I dagarna har systemet haft sin tredje release med nya uppdateringar utifrån 

diagnosgruppernas, arbetsgruppernas och användarnas utvecklingsönskemål.  

En uppdatering av de viktigaste förändringarna i IPÖ skickades ut till alla användare strax innan 

release och även manualen är uppdaterad. Vid registrering av data i IPÖ är manualen ett viktigt 

stöd och ska alltid användas som utgångspunkt vid registreringar för korrekt inmatning av data. 

Om texten i manualen är otydlig är det viktigt att kontakta oss i arbetsgruppen så att vi kan 

förtydliga texten Manual, patientöversikt prostatacancer (pdf, nytt fönster). 

Nationella digitala svarsmallar för MR prostata och prostatabiopsier 

introduceras nu i IPÖ prostatacancer.  

I och med introduktionen av den nya patientöversikten kan vi nu registrera och 
följa sjukdomsförloppet i översikten redan från och med diagnostillfället.  
 
Den första delen av sjukdomshistorien, dvs utredningen för misstänkt prostatacancer, har på 
kort tid blivit komplex och här har vi med IPÖ nu möjlighet att bidra till kvalitetssäkring genom 
dokumentation och utvärderingar. Komplexiteten beror på att nya verktyg som sektorsindelning 
av prostatakörteln, MR prostata och att nya biopsiformer (riktade-, fusions- och transperineala 
biopsier) utöver de tidigare systematiska biopsierna har introducerats i utredningen. 
Sammantaget förväntas förändringarna leda till högre precision och exaktare diagnoser om än 
med fortsatt risk för felkällor.  
 
För att lättare kunna utvärdera och därigenom kvalitetssäkra den diagnostiska processen tog vi i 
IPÖ initiativ till att skapa nationella svarsmallar för MR prostata och prostatabiopsier. 
Svarsmallarna har byggts i ett gemensamt projekt mellan IPÖ, RCC i samverkan och Svensk 
förening för Radiologi respektive Patologi. Mallarna är precis färdigutvecklade och testkörs nu 
kliniskt. De är tydligt strukturerade och registreras digitalt, vilket, till skillnad från dagens  
textsvar, gör svaren entydiga och lätta att analysera.  
 
I den kliniska vardagen får vi visuellt stöd genom att fynden på MR prostata 
och prostatabiopsierna läggs in och visas i sektorindelade prostatafigurer i översikten. 
 
 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/manual-ipo-prostatacancer.pdf
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För tillfället behöver vi själva fylla i förenklade MR- och biopsisvarsmallar under fliken 
"Lokaldiagnostik" i översikten. Arbete pågår med att starta upp ett pilottest i Skåne, Halmstad 
och Sundsvall för att göra det möjligt för radiologen och patologen att svara direkt i 
svarsmallarna, vilket då kommer att göra att vi slipper efterregistrering. Nästa steg blir att 

testköra hela lokaldiagnostikkedjan med SÖS patologen.   

Implementering av IPÖ  

Demonstration av systemet 

I år har vi haft ett antal demonstrationer av IPÖ genom digitala Teamsmöten. Många kliniker 

har anmält sig från norr till söder och deltagarna har varit en blandning av onkologer, urologer, 

kontaktsjuksköterskor och medicinska sekreterare. Mötena har tagit en timme med utrymme för 

frågor mot slutet av mötet. Vi har även haft privata visningar för bland annat Gävle sjukhus där 

vi på en timme hann med både att presentera systemet och gå igenom tips och trix för 

implementering.  

Under maj månad kommer vi att erbjuda ytterligare tillfällen för kliniker att anmäla sig till 

visning av systemet.  

I väntan på nya datum är alla välkomna att kontakta oss för att boka enskilda möten för att 

visning av systemet eller diskutera implementeringstips. Vi kan också hjälpa till att utbilda 
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medarbetare i registrering av data samt att vi har möjlighet till att finansiera efterregistrering av 

data. Läs gärna mer om implementering, via länkarna nedan, publicerade på RCC:s hemsida.  

Nationella onkologichefmötet 19 mars  

Onkologichefernas stöd behövs för att sprida användningen av IPÖ och för att fortsätta 

utveckla och effektivisera användningen av IPÖ. Inför det nationella onkologichefmötet 

skickade därför den nationella arbetsgruppen för utveckling och implementering av IPÖ ett 

brev till samtliga verksamhetschefer med budskapet att de individuella patientöversikterna 

behövs och stärker svensk cancervård. Vidare beskrevs det att IPÖ är ett viktigt komplement till 

patientjournaler och andra stödsystem i vården och att implementeringen av IPÖ i 

cancervården innebär en rad fördelar och möjligheter såsom stärkt patientcentrering, 

kvalitetsstärkning och effektivisering av förberedelserna inför och under patientmötet.  

Med IPÖ kan uppföljning av vården ske lokalt, regionalt och nationellt och slutligen stärkta 

möjligheter för utveckling och forskning 

 

För att fullt ut kunna dra nytta av effekterna med IPÖ behöver ett antal beslut tas inom 

respektive region: 

a) Beslut om att stötta införandet av IPÖ i verksamheterna 

b) Beslut om att låta IPÖ få ta del av data via nationella tjänsteplattformen (detta innebär att 

data kan automatöverföras till IPÖ med start våren 2021). 

c) Beslut om att tillgängliggöra IPÖ för patienterna via 1177 Vårdguiden. 

 

Största delen i utvecklingen för att möjliggöra ovan är klar, men beslut är nödvändiga för att 

introducera IPÖ i den kliniska verksamheten. 

INCA plattformen 

Det har under en längre period kommit in synpunkter på att INCA-plattformen är långsam när 

det gäller att ladda upp data. Ett stort arbete har gjorts för att höja kapaciteten i systemet och 

enligt uppgift är hastigheten betydligt snabbare än tidigare. Upplever man fortfarande att det tar 

långt tid för INCA att ladda upp beror det troligtvis på den egna wifi-uppkopplingen som 

kanske inte har rätt styrka.   

RCC:s hemsida 

IPÖ:s diagnoskoordinatorer har tillsammans med RCC utvecklat gemensamma sidor för alla 

åtta diagnoser i IPÖ med bland annat FAQ, utbildningsfilmer, implementeringstips och 

kalenderinformation. Nedan hittar ni flera länkar till hemsidan som kan vara av nytta för att få 

veta mer om IPÖ.  

Kunskapsstyrning  

Stöd för införande av IPÖ 

Frågor och svar om IPÖ - RCC (cancercentrum.se) 

https://cancercentrum.se/stockholm-gotland/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/stod-for-inforande-av-individuell-patientoversikt/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/fragor-och-svar/
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Publicerat 

Nedan finns även länkar till artiklar samt en film om patientöversikter. 

Ytterligare patientöversikter lanserade - nu fortsätter arbetet med implementering  

Patientöversikten därför är den så uppskattad 

Kunskapsstyrning - RCC 

Nästa nyhetsbrev kommer i juni med uppdaterad information om IPÖ:s utveckling. Till dess 

önskar vi i arbetsgruppen för IPÖ prostatacancer en skön vår. 

Hälsningar 

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

Anna Cedvall Gustafsson, Nina Hageman  

 

Kontaktuppgifter till IPÖ diagnoskoordinator 

E-mail: nina.hageman@sll.se 

Telefon: 08-616 51 43, 

Mobil 072 582 45 43 

 

https://onkologisktidskrift.se/sjukdomar/17-leukemi/159-ytterligare-patientoversikter-lanserade-nu-fortsatter-arbetet-med-implementering.html
https://www.onkologiisverige.se/patientoversikten-darfor-ar-den-sa-uppskattad
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/
mailto:nina.hageman@sll.se

