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IPÖ Prostatacancer
Nina Hageman, diagnoskoordinator

Nyhetsbrev IPÖ prostatacancer - juni 2021
Inklusionstakten i IPÖ har ökat till nästan 12 800 patienter varav ca 4800 patienter är
kastrationsresistenta. Under våren har vi tekniskt utvecklat systemet och dessutom
genomfört ett flertal webbinarier via Teams. Vi har visat systemet och svarat på frågor om hur
man kan införa IPÖ på sin klinik. Uppslutningen har varit stor med deltagare från både
urologiska och onkologiska kliniker runt om i Sverige som planerar att komma igång med
registringar i IPÖ i höst.

Ny version av IPÖ prostatacancer, release 6.
Vecka 23 släpptes en ny uppdaterad version av IPÖ prostatacancer. Inför denna release har
fokus framförallt varit på att utveckla Fliken ”Kontakt” och funktionen ”Textextraktion”.
Genom att i översikten klicka på rutan ”Visa i textform” öppnas en sammanfattande text av
olika variabler registrerade i IPÖ. Funktionen kan användas som stöd vid multidisciplinär
teamkonferens (MDT). Hela texten kan även kopieras från IPÖ till journalen om så önskas
genom att klicka på rutan ”Kopiera text”.
Förändringar har också gjorts i ”Studie”, ”Läkemedelsbiverkan” och ”Läkemedel” som har
utvecklats för att bli mer användarvänliga. Rapportdelen som nås via IPÖ:s startsida har också
uppdaterats i denna release. Vi kan nu göra urval utifrån bland annat terapival. Ett separata
utskicka har gjorts via mail till alla som har användarkonto i IPÖ prostatacancer med mer
detaljerad information om vad som är nytt i systemet. Manualen, som finns på IPÖ:s
översiktssida, NPCR:s hemsida samt på RCC:s hemsida är också uppdaterad för mer
information.
Nästa release av IPÖ prostatacancer med nya uppdateringar planeras till slutet av september.

Webbinarier
Efter sommaren kommer vi att publicera nya datum för Teams-möten för demonstration av
patientöversikten. På mötet går vi igenom bakgrunden till IPÖ, hur primärregistret i NPCR
hänger ihop med IPÖ:s variabler för att sedan demonstrera hela systemet flik för flik. Alla
vårdgivare är välkomna att anmäla sig, även dom som tidigare deltagit men som vill ha en
repetition av IPÖ:s funktion. Vi erbjuder även kliniker och enskilda vårdgivare att kontakta oss
för egna demonstration av systemet och diskutera stöd för införande.
Gå gärna in på RCC:s hemsida och läs mer om införandestöd
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/stodfor-inforande-av-individuell-patientoversikt/ .
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Automatöverföring av labdata till IPÖ
Möjligheten till automatisk överföring av labdata från journal till IPÖ har dragit ut på tiden.
IPÖ-projektet med stöd av RCC har fört en intensiv dialog med INERA och vi hoppas nu att
vi är nära en lösning. Mer information kommer till hösten.

Hastigheten i INCA
I april uppgraderas INCA-plattformen och efter det är det mångas upplevelse att hastigheten
och uppladdningen av data har accelererat.

IPÖ, Min vårdplan och PROM
För bara någon månad sedan släpptes den nationella Min vårdplan digitalt, via 1177
Vårdguiden. Min vårdplan är patientens dokument upprättad av kontaktsjuksköterska
tillsammans med patienten och bör följa med patienten under hela vårdprocessen. Min vårdplan
ska ge information och vara ett stöd för patienter och närstående, samt öka delaktigheten och
tryggheten för patienten. Patientinformationen som ingår i Min vårdplan är framtagen av RCC:s
nationella arbetsgrupp för Min vårdplan prostatacancer.
Under våren har arbetsgrupperna för IPÖ och Min vårdplan nationellt samverkat kring hur de
kan stödja samskapande mellan patient och professionen i vården och att nå ut till kliniker med
information om de kunskapsstöd som finns tillgängliga för vården.
Idag ingår PROM i IPÖ prostatacancer för patienter som har en kastrationsresistent sjukdom.
Enkäten genereras i IPÖ under fliken ”Enkäter” med följebrev och kod för inloggning på
incasvar.se. PROM för kurativt syftande behandling genereras idag på INCA-plattformen i
enkäthandläggar rollen och ett arbete pågår för att se över möjligheten att förenkla processen i
att generera en enkät till patienten.

IPÖ - från projekt till förvaltning
Utvecklingen av IPÖ med åtta olika diagnoser initierades som ett projekt 2018 av RCC i
samverkan, Swelife och Sjöbergsstiftelsen. Projektet kommer att till sommaren avslutas och gå
över i en förvaltningsfas. Vi kommer att få mer information kring detta i höst.

Publicerat om IPÖ
IPÖ är tillsammans med två andra bidrag nominerade till Sveapriset 2021. Priset delas ut sedan
2007 till bästa innovationsidén inom eHälsa.. Priset uppmärksammar innovativa lösningar för
eHälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården,
omsorgen och socialtjänsten. En film om IPÖ är utvecklad inför nomineringen.
https://drive.google.com/file/d/1k_lPcFRsiC4E55QFfMc55_9wyDQp5F2R/view?usp=shari.ng
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Nedan finns ytterligare länkar till artiklar om digital vård och om IPÖ.
https://www.life-time.se/
https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/sa-kan-sverige-fa-en-varldsledande-digital-vard/

Webbinarium: Min vårdplan och IPÖ - så möjliggör de samskapande i vården - RCC
(cancercentrum.se) (finns tillgänglig till och med 29 juni)

Patienterna har ordet
Prostatacancerförbundet (PCF) har genom sin representation i NPCR och IPÖ prostatacancer
aktivt deltagit med patientsynpunkter i utvecklingen av IPÖ prostatacancer.
PCF är mycket nöjda med den utformning systemet fått och ser att detta kommer att gynna
både professionen och patienten i behandling och hanteringen av sjukdomen.
Genom IPÖ får professionen på ett snabbt sätt en bra överblick av hur sjukdomen har
utvecklats och hur patienten svarat på de insatser/behandlingar som gjorts.
Då den grafiska utformningen på presentationen är mycket överskådlig kommer patienten att
mycket lättare se hur han svarat på behandlingen och därigenom kommer delaktigheten i de
olika behandlingsstegen att öka vilket vi tror är positivt för hur man svarar på olika
behandlingar.
Då läkare och sjuksköterska snabbt får en bra överblick hur patienten svarat på de olika
behandlingarna kan större delen av besöks – eller telefontiden användas till att diskutera
patientens mående vilket vi bedömer vara mycket viktigt då det personliga samtalet är viktigt för
patienten.
Ju mer information som enkelt finns tillgängligt via IPÖ desto högre kvalitet kommer det att bli
i mötet med patienten.
Med detta nyhetsbrev vill vi i arbetsgruppen för IPÖ prostatacancer önska er alla en härlig
sommar!
Ingela Franck Lissbrant, Pär Stattin, Marie Hjälm Eriksson, Magnus Törnblom, Maria Nyberg, Anna
Cedvall Gustafsson, Cecilia Bjälkelid Martedal, Nina Hageman, Hans Joelsson och Erick Andersson

Kontaktuppgifter till Nina Hageman, diagnoskoordinator för Patientöversikt
prostatacancer.
E-mail:nina.hageman@sll.se
Telefon: 08-616 51 43
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