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Ny rutin för PROM kurativ i NPCR - Enkäthandläggning flyttas till IPÖ! 

Målgrupp: verksamhetshetschefer, användare av NPCR:s primärregister, IPÖ-användare, processledare, 

registeradministratörer på RCC, urologer, uro-onkologer och kontaksjuksköterskor 

Sammanfattning:  

• Från och med vecka 39 kommer NPCR:s baslinjeenkät, dvs den enkät som delas ut innan 
start av kurativ behandling, endast delas ut via Individuell patientöversikt 
prostatacancer (IPÖ) på INCA-plattformen. 

•  Precis som tidigare är det kliniken själv som ansvarar för utdelningen.  

• Enkäthandläggarrollen för PROM kommer att försvinna www.incanet.se. 

• Enkätsvaren kommer att redovisas i IPÖ på individnivå.  
 

Varför flyttas handläggningen av PROM-utskick och enkätsvaren till IPÖ? 

• Antalet användarkonton minskar,  inloggningsprocesserna för användare på INCA förenklas 

och samtliga PROM-utskick handläggs på ett och samma ställe på INCA (PROM för kurativt 

syftande behandling och PROM för patienter med avancerad prostatacancersjukdom). 

 

• Genom att samla alla PROM-enkäter på IPÖ ger det en tydligare överblick över patientens 

sjukdom och enkätsvaren kan användas som ett kliniskt verktyg vid uppföljning av olika 

typer av behandling.  

 

• Vårdgivare kan vid mottagningsbesöket avläsa patientens enkätsvar i IPÖ och på ett mycket 

enklare sätt ta del av patientens upplevda hälsotillstånd innan och efter behandling.  IPÖ är 

ett NMI-certifierat IT-system med syfte att fungera som stöd vid behandlingsbeslut av 

prostatacancersjukdom från diagnos och genom hela sjukdomsförloppet.  

 
Bild av patientens enkätsvar i patientöversikten

 
 

Kan man använda IPÖ enbart för att skicka ut enkäter utan att använda hela IPÖ:s funktion? 

Vill man inte använda sig av hela IPÖ:s funktion är det möjligt att endast dela ut enkäter via IPÖ och 

avläsa enkätsvaren i IPÖ. 

http://www.incanet.se/
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IPÖ är ett IT-baserat beslutsstöd där uppgifter om patientens sjukdom och behandling samlas in 

från NPCR:s primärregister (vårddokumentation) och genom manuell inmatning i samband med 

mottagningsbesök. Läs gärna mer om IPÖ prostatacancer i cancervården  npcr.se.  

Behöver jag ansöka om nytt användarkonto för IPÖ om jag varit enkäthandläggare på INCA?  

Har du sedan tidigare inlogg som enkäthandläggare behöver du inte ansöka om nya 

inloggningsuppgifter. Vid övergången kommer enkäthandläggarrollen automatiskt att försvinna och 

ersättas av nytt inlogg till IPÖ. Har du tidigare inte haft behörighet som enkäthandläggare måste du 

ansöka om behörighet till IPÖ via ditt regionala RCC – Ansökan om användarkonton. 

Med ditt nya användarkonto får du även tillgång till NPCR:s primärregister samt MR- och 

patologiformulär på INCA.  

Hur loggar jag in i IPÖ? 

För att logga in i IPÖ väljer du: Roll: Inrapportör, Placering: Förvalt för din klinik, Register: INCA 

Översikt.  

Se bild nedan.  

 

UTGÅR        NYTT INLOGG  

 
 

 

Vid problem med att logga in, kontakta ipo-felanmalan@incanet.se  

Har innehållet i enkät-frågorna förändrats? 

Antalet frågor  är färre än i tidigare enkät. Enkäten som NPCR centralt har skickat ut tre månader 

efter operation eller strålbehandling försvinner och ersätts  av att kliniken, via IPÖ, själv skickar en 

uppföljningsenkät till patienten (förslagsvis i samband med första återbesöket, ca 8-12 veckor efter 

behandling).  

IPSS-formuläret samt ett urval av frågor från Hälsoskattningsformuläret  Hälsoskattning för 

cancerrehabilitetering är tillagt i enkäten för att täcka behoven vid uppföljning av patientens 

https://npcr.se/hem/ipo/
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/ansokan-om-konto/anvandaruppgifter-for-inca-konto.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/manual-ipo-prostatacancer.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/prostatacancer/min-vardplan/rehab-och-egenvard/formular_halsoskattning-for-cancerrehabilitering.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/prostatacancer/min-vardplan/rehab-och-egenvard/formular_halsoskattning-for-cancerrehabilitering.pdf
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hälsostillstånd och för minska antalet enkäter som distribueras till patienten. IPSS-score är endast 

inkluderad vid utskick av baslinjeenkäten.  

Vid återbesöket kan varje vårdgivare på så sätt, och i dialog med patienten, enkelt utvärdera 

eventuella biverkningar och det allmänna hälsotillståndet med hjälp av enkätsvaren.  

Hur loggar patienten in för att besvara enkäterna?   

Inloggning för patienten kommer att ske med BankId via 1177 eller en upprepningsbar kod som 

patienten kan använda om de inte har tillgång till BankId. Patienten loggar då in via incanet och 

använder sin kod. Vid eventuella inloggningsproblem hänvisas patienten till rcc-prom-

support@incanet.se. 

Vem kommer att ha åtkomst till patientens enkätsvar? 

Behörig vårdgivare med användarkonto till IPÖ har åtkomst till patientens enkätsvar. All aktivitet i 

systemet loggas för varje enskild användare precis som vid journalföring.  

Var redovisas enkäterna för patienter där baslinjeenkäten tidigare skickats ut via 

enkäthandläggarrollen på INCA? 

Historiska baslinjeenkäter och uppföljningsenkäter som skickats ut via den gamla 

enkäthandläggarrollen på INCA och enkäter utskickade centralt från NPCR/RCC kommer endast att 

visuliseras i NPCR:s primärregister.  

När övergår PROM-utskicken till IPÖ? 

Från och med vecka 39 kommer enkäthandläggning ske i IPÖ. Enkäthandläggarrollen på INCA 

kommer fortfarande vara tillgänglig men utan möjlighet att generera nya enkäter.   

På vilket sätt påverkar det här min klinik? 

• Genom att samla alla PROM-enkäter på IPÖ får vårdgivaren en snabb överblick över 

patientens sjukdom och behandling. I IPÖ är enkätsvaren tillgängliga på nationell nivå 

oavsett kliniktillhörighet redan från diagnostillfället till bot eller palliativ sjukdom förutsatt 

att patienten godkänt sammanhållen journalföring.  

 

• När kliniken själv ansvarar för att skicka ut baslinjeenkäten och uppföljningsenkäter vid 

behov ger det en större flexibilitet och kvalitetshöjning i det kliniska arbetet. Kliniken kan 

själv välja hur ofta och när enkäten ska skickas ut.  

 

• I IPÖ finns det även möjlighet för patienten att enbart besvara Hälsoskattningsformuläret  

Hälsoskattning för cancerrehabilitetering och IPSS. 

 

• I IPÖ speglas diagnos, utredning – och behandlingsformuläret samt RALP eller 

strålbehandlingsformuläret från NPCR:s kvalitetsregister, vilket gör att viss basdata 

från patientens sjukdomsförlopp tidigt finns tillgänglig inför behandlingsbeslut.  

 

https://svar.incanet.se/
mailto:rcc-prom-support@incanet.se
mailto:rcc-prom-support@incanet.se
https://cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/prostatacancer/min-vardplan/rehab-och-egenvard/formular_halsoskattning-for-cancerrehabilitering.pdf
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Här kan du läsa mer om IPÖ och PROM Kunskapsstyrning RCC  

Särskild information har skickats till befintliga enkäthandläggare för PROM om att webbinarier är 

tillgängliga under vecka 38, 39 och 40 med fokus på inloggning och hur enkäter genereras till 

patienter via IPÖ. Innehållet kommer att vara detsamma vid samtliga datum. Vill någon på din klinik  

delta i ett webbinarium, kontakta Nina Hageman nina.hageman@sll.se och meddela vilket datum 

och klockslag du vill delta så skickar vi en Teamsinbjudan. 

Datum för webbinarier för enkäthandläggare. 

v. 38 Onsdag 22 september  Kl. 14.30 – 15.00 

Kl. 15:15 – 15:45 

V. 39 Onsdag 29 september  Kl. 14.30 – 15.00 

Kl. 15:15 – 15:45 

v. 40 Onsdag 6 oktober Kl. 14.30 – 15.00 

Kl. 15:15 – 15:45 

 

 

 

 

 

Vid frågor kontakta Nina Hageman, diagnoskoordinator för IPÖ nina.hageman@sll.se 08- 123 651 43 

alternativt Maria Nyberg, sjuksköterskerepresentant NPCR maria.nyberg@vgregion.se 031-342 45 89. 

 

 

 

 

 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/
mailto:nina.hageman@sll.se
mailto:nina.hageman@sll.se
mailto:maria.nyberg@vgregion.se

