Stockholm 2022-04-09

Nyhetsbrev IPÖ April 2022
Fredagen den 8 april släppte IPÖ en ytterligare ny version av IPÖ (version 9). I releasen har
man utvecklat såväl generiska som några prostataspecifika delar i systemet. I det här
nyhetsbrevet kommer vi att beskriva kort vad som är nytt och vill man läsa vidare om
utvecklingsdelarna för IPÖ prostatacancer kan man läsa mer i manualen som du hittar på
startsidan i IPÖ.

Releasenoteringar IPÖ 9.0, diagnosövergripande
IPÖ Patientvy

Det är nu möjligt att låta patienten ta del av sin IPÖ via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer i
bilaga 3 i manualen.
Biverkningsrapportering till läkemedelsverket

Nu kan du i IPÖ skapa en biverkningsrapport och skicka direkt till läkemedelsverket.
Rapporten skapas från fliken Läkemedelsbiverkning och de uppgifter om inrapportör, patient,
läkemedel och biverkning som finns i IPÖ fylls i automatiskt. Efter att ha kompletterat
uppgifterna kan du sedan skicka rapporten till läkemedelsverket.
Observera! Har ditt sjukhus redan biverkningsrapportering till läkemedelsverket via
journalsystemet ska du inte göra en utökad biverkningsrapportering i IPÖ utan följa
gällande rutiner för din klinik.
Nytt alternativ vid avblindade studier

Om läkemedlet är känt, men ännu inte finns med i listan från substansregistret kan alternativet
”Aktivt studieläkemedel, ej listat” väljas vid avblindning av studier.
Övre gräns för kur/cykellängd

Högsta tillåtna värde på antalet dagar i en kur är nu 181.
Nya symboler

För att göra översiktsfliken mer lättläst har några av symbolerna bytts ut. Alla uppgifter och
händelser visas nu med cirklar, utom läkemedel, som fortsatt visas som linjer och
läkemedelsbiverkningar, som visas som kryss.
Kryss-symbolen för att radera en registrering har bytts ut mot en papperskorg
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Automatöverförda uppgifter i läkemedelsfliken

I ett par regioner förs läkemedelsdata över automatiskt från vårdens ordinationssystem
CytoBase.
Symbolen
vid ett läkemedel under rubriken Pågående behandling eller Tidigare behandling
i läkemedelsfliken visar att läkemedlet är importerat via automatöverföring.
ECOG-WHO från alla flikar visas i översikten

På raden för ECOG-WHO i översiktsfliken visas nu värdet från alla flikar där det registreras.
Information om startdos och dosjusteringar i textextraktionen

Startdos och dosjusteringar för läkemedel kommer nu att visas även i textextraktionen.
Förenklad felrapportering

Om du rapporterar ett fel i IPÖ via INCA supportcenter (länk under “Felanmälan” i IPÖ) fylls
uppgifter i automatiskt som kan vara till hjälp för felsökningen. Du behöver endast komplettera
med detaljer om vad som har hänt.
Felaktig information om aviseringar i 1177

På grund av ett fel hos 1177 har IPÖ under en tid felaktigt visat information om att patienter
saknar aviseringar hos 1177. I nuläget har vi ingen möjlighet att få den informationen från 1177,
så vi rekommenderar att ni som vårdgivare påminner patienten om att ställa in det i
inställningarna på 1177 i samband med att ni skickar ut en enkät eller patientvyn.

Nytt i release 9 IPÖ prostatacancer
Kontaktfliken - Terapibeslut

Det är nu möjligt att välja terapibeslut fritt, oberoende av tidigare registreringar
Lokal Diagnostikfliken

Det är nu möjligt att lägga till
•
•
•

% grad 4 i patologiregistreringen
information om misstänkta förändringar i lymfkörtlar/benmärg
typ av biopsi (transperineal eller transrektal)

Datum för MR och patologisvar visas nu ovanför bilderna i lokal diagnostikfliken och biopsioch patologiregistreringar visas nu med den senaste överst, precis som det tidigare har gjorts för
MR-registreringar
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Hormonbehandling från basdata

Vi har rättat ett fel som gjorde att endast en hormonbehandling visades i basdata för
strålbehandling, även om patienten fått två eller flera behandlingar före/under/efter
strålbehandling.
Ändrad visning av PROM-fråga

Den övergripande frågan om smärta från enkäten för avancerad cancer kommer nu att visas
som en ”tårtbit” i stället för i mittcirkeln i översiktsfliken.

PROM
Samarbete med regionala processledare för prostatacancer

Under våren har vi haft nationella och regionala digitala möten med de regionala
omvårdnadsledarna för prostatacancer gällande resultaten av PROM utskick och
svarsfrekvensen för de olika vårdinrättningar inom varje region. Syftet med mötena har varit att
se hur vi tillsammans kan öka antalet utskick av baslinje-enkäter inför kurativt syftande
behandling. Arbetet fortgår genom att vi inventerar hur NPCR kan vara behjälpliga i att stötta
vårdgivarna i att hitta rutiner kring att skicka ut enkäterna och att engagera patienterna i att
besvara enkäterna. Vi vill uppmuntra alla vårdgivare att kontakta oss för digitala möten eller
fysiska möten för att tillsammans utveckla PROM-utskick och användningen av PROM i det
kliniska arbetet. Vi har under våren haft upprepade webbinarier där vi utbildat vårdgivare i hur
man skickar ut en PROM-enkät i IPÖ och hur man kan se patientens individuella svar i
översikten.
Nytt datum för webbinarie om IPÖ med PROM

Nästa datum för webbinarie i Teams är bokat till den 27 april kl. 15.00 – 16:15. Läs mer om
innehållet och hur du bokar dig genom att klicka på länken IPÖ prostatacancer med PROM.

Artiklar om IPÖ
I en editorial comment till den sk “tidsstudien” i IPÖ Prostatacancer (Alverbratt et al, SJU,
2022) skriver Erik Skaaheim Haug “There is an urgent need to stop documenting the medical
story at each encounter and replace this with an editable reader-friendly document containing
both past events and continuous data. An overview of the medical history should only be a few
clicks away, leaving more time for the patient. Full article: Content is king: the electronic format
is just a first step in the digital evolution of medical information (tandfonline.com)
Även Dagens Medicin uppmärksammar Charlotte Alverbratts artikel och skriver
”Patientuppgifter kan hittas ruskigt mycket snabbare via ett grafiskt verktyg än i elektroniska
journaler, enligt fynd”. Uppgifter hittas snabbare i patientöversikt än i e-journaler - Dagens
Medicin
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Inklusionstakten i IPÖ
Den totala inklusionstakten I IPÖ för prostatacancer är per den 5 april 2022. 18 300 patienter,
varav 5228 är kastrationsresistenta.
Uppdelat på regionerna är siffrorna enligt nedan:
Norr – 1137
Mellansverige – 2596 patienter
Stockholm/Gotland – 2559
Region Sydöst - 1116
Region Syd – 3011
Region Väst - 7879
Arbetsgruppen för IPÖ
/gm Nina Hageman och Ingela Franck Lissbrant
Kontaktuppgifter:
Nina Hageman
Email: nina.hageman@regionstockholm.se
Telefon: 08- 123 651 43 alternativt 072-582 45 43
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