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IPÖ Prostatacancer  

Nina Hageman Diagnoskoordinator 

 

Nyhetsbrev IPÖ prostatacancer – oktober 2021 

Sedan senaste nyhetsbrevet i juni har inklusionstakten av patienter i IPÖ ökat med drygt 750 

patienter. Totalt 13 622 patienter har sin egen IPÖ, varav ca 4900 patienter är registrerade 

som kastrationsresistenta. Detta är en viktig signal på att allt fler kliniker börjar registrera 

patienter i IPÖ och införa nya arbetssätt på kliniken. 

Vecka 39 släpptes den sjunde releasen av IPÖ där vi denna gång lagt störst fokus på att 

förenkla och förbättra vår PROM-modul bland annat genom att samordna den tekniska 

lösningen för enkätutskick för både PROM i samband med kurativ behandling och vid 

avancerad prostatacancer.  Alla enkäterna genereras nu i IPÖ och enkäterna kan som tidigare 

fyllas i med en individuell kod men man kan också välja att göra ett utskick till patienten via 

1177.  

I samband med denna release har vi passat på att uppdatera baslinje-enkäten som nu 

innehåller IPSS-frågor, NPCR-frågor och ett antal utvalda frågor från 

Hälsoskattningsformuläret vid cancerrehabilitering PROM kurativ IPSS och 

Hälsoskattningsformulär. Klinikerna kan nu även göra separata utskick för IPSS och 

Hälsoskattningen för cancerrehabilitering vid behov samt själva skicka ut en s.k. 

uppföljningsenkät till patienten i samband med återbesök efter behandling. 

Uppföljningsenkäten har samma innehåll som baslinjeenkäten förutom IPSS-formuläret.  

Särskilda webbinarier via Teams har genomförts och kommer att fortsätt under hösten vid 

behov. Webbinarierna vänder sig i första hand till enkäthandläggare i syfte att demonstrera 

det nya inloggningssättet på INCA-plattformen samt på hur man skapar ett enkätutskick till 

patienten via 1177. 

PROM för kurativt syftande behandling 

För att kliniken ska kunna skicka ut enkäter för PROM kurativt syftande behandling 
(baslinjeenkät och uppföljningsenkät) krävs det användarkonto till IPÖ prostatacancer.  

Patienter som är anslutna till 1177 kan besvara enkäten genom att logga in med BankID på 
1177. IPÖ signalerar om patienten har kopplat en avisering till sin telefon (SMS) eller 
mailadress för besked om att det finns en enkät att besvara. Om patienten inte använder 
1177 skickar man som tidigare ett följebrev till patienten per brev alternativt ber patienten 
vid mottagningstillfället att besvara enkäten med sin personliga upprepningsbara kod.  
Läs mer om PROM på NPCR:s hemsida. Har du ytterligare frågor eller vill ha en 
demonstration via TEAMS, kontakta nina.hageman@regionstockholm.se.  

 

 

https://npcr.se/wp-content/uploads/2021/09/PROM-kurativ-IPSS-och-Halsoskattningsformular.pdf
https://npcr.se/wp-content/uploads/2021/09/PROM-kurativ-IPSS-och-Halsoskattningsformular.pdf
https://npcr.se/eprom/
mailto:nina.hageman@regionstockholm.se
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Så här visualiseras enkätsvaren för vårdprofession  

 

Enkäternas svar för visas upp tillsammans med övrig vårdinformation i översiktsvyn i IPÖ. 
Enkäterna visualiseras i form av en cirkel, där patientens svar visas i olika färgkodning med 
betydelsen: 

 
Röd = Svåra problem      
Gul = Medelsvåra problem 
Ljusgrön = Lätta besvär 
Grön = Inga problem 

 
Genom att föra muspekaren över den aktuella färgkoden i patientöversikten visualiseras 
enkätfrågorna med svar. Alla svar kan dessutom ses i textform under enkätfliken.  
 
Bild 1. Utskick av PROM-enkäter för kurativt syftande behandling av prostatacancer  

 

 

 

Baslinje:
utskick av 

vårdgivare i IPÖ

Innehåll: IPSS, 
26 NPCR-frågor, 

8 
Hälsoskattnings-
frågor vid cancer-

rehabilitering

Uppföljning:
utskick av 

vårdgivare i IPÖ

Innehåll: 26 
NPCR-frågor, 8 
Hälsoskattnings-

frågor vid 
cancer-

rehabilitering

Baslinje:
utskick av 

vårdgivare i IPÖ 
inför 

kompletterande 
strålbehandling.

Innehåll: IPSS, 
26 NPCR-frågor, 

8 
Hälsoskattnings-
frågor vid cancer-

rehabilitering

Ett-års 
uppföljning: 

centralt utskick 
av NPCR efter 
prostatektomi 

eller strål-
behandling

Innehåll: 26 
NPCR-frågor, 8 

Hälsoskattnings-
frågor vid 
cancer-

rehabilitering

Tre-års 
uppföljning:

centralt utskick 
av NPRC  efter 
strålbehandling

Innehåll: 26 
NPCR-frågor, 8 

Hälsoskattnings-
frågor vid 
cancer-

rehabilitering

Fem-års 
uppföljning:

centralt utskick av 
NPRC efter 

strålbehandling

Innehåll: 26 
NPCR-frågor, 8 
Hälsoskattnings

frågor vid cancer-
rehabilitering
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PROM för avancerad prostatacancer 

PROM-enkäter för avancerad prostatacancer som delats ut innan oktober 2020 visualiseras 

på en separat rad i översikten under rubriken ”Enkät avancerad prostatacancer (genererad 

i PPC)”. Detta är en tillfällig teknisk lösning och kommer att justeras kring årsskiftet med att 

samtliga enkäter för avancerad prostatacancer ligger på samma rad.  

 
Bild 2. Utskick av PROM-enkäter för avancerad prostatacancer 

 

 
 

Webbinarier för IPÖ  

Demonstrationer av IPÖ kommer som tidigare ske via Teams 3, 10 och 17 november. Den 

här gången har vi utökat tiden till 90 minuter för möjligheten att visa mer kring den nya 

PROM-lösningen.  Önskar kliniken separata webbinarier kontakta 

nina.hageman@regionsstockholm.se för överenskommelse om datum och tid.  

Datum för webbinarier  

3/11 kl. 14.30-16.00 10/11 kl. 14.30-16.00 17/11 kl. 14.30 -16.00 

 

Enkät för 
avancerad 

prostatacancer 
utskick via IPÖ 

vid behov

Enkät för 
avancerad 

prostatacancer 
utskick via IPÖ 

vid behov

Enkät för 
avancerad 

prostatacancer 
utskick via IPÖ 

vid behov

Enkät för 
avancerad 

prostatacancer 
utskick via IPÖ 

vid behov

Enkät för 
avancerad 

prostatacancer 
utskick via IPÖ 

vid behov
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Rapporter i primärregistret gällande täckningsgraden av utdelade baslinjeenkäter. 

Sidan för att hämta ut rapporter från primärregistret för antalet utdelade baslinjeenkäter relaterat 

till antalet behandlingar är för tillfället stängd pga. av tekniska skäl. Vi arbetar för att lösa 

problemet och återkommer om besked när det är löst.    

Förvaltning av IPÖ  

IPÖ har under hösten gått från ett treårigt projekt till ett av RCC:s etablerade kunskapsstöd. 

Projekt har inneburit utveckling och implementering av Individuell patientöversikt (IPÖ) för 

åtta cancerdiagnoser. Nu pågår implementering av IPÖ i klinisk rutin i verksamheter runt om i 

landet. Hittills har 47 000 patienter kunnat dra nytta av IPÖ. Läs gärna mer om 

förvaltningsplanen IPÖ från projekt till etablerat kunskapsstöd .  

Patienterna har ordet 

”Vi är två patientrepresentanter i arbetsgruppen för IPÖ och vi blir bara mer och mer imponerade av hur bra 

och värdefullt vi upptäcker att IPÖ kommer att vara för oss patienter.  Stora möjligheter att få vår sjukdomsresa 

visualiserad och att kunna se, via PROM-enkäter och hälsoskattningar, hur vi både reagerat på olika 

behandlingssteg och hur vi mått under vår resa. Vi tycker också att det måste vara en enorm fördel för 

professionen att på en bild i stora drag kunna se vad som skett med oss och hur vi reagerat på de olika 

behandlingsinsatserna” 

Hans Joelsson och Erik Andersson 

 

Vänliga hälsningar  

 

Arbetsgruppen för IPÖ prostatacancer:   

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

Nyberg, Anna Cedvall Gustafsson, Nina Hageman, Hans Joelsson och Erick Andersson  

  
  

Kontaktuppgifter:   

Nina Hageman, diagnoskoordinator för IPÖ prostatacancer.  
E-mail: nina.hageman@regionstockholm.se  
Telefon: 08-616 51 43  
  

https://cancercentrum.se/samverkan/om-oss/nyheter/2021/september/ipo-fran-projekt-till-ett-av-rccs-etablerade-kunskapsstod/
mailto:nina.hageman@regionstockholm.se

