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Nyhetsbrev IPÖ prostatacancer – juni 2022 

Det har varit ännu ett händelserikt halvår i IPÖ:s utveckling! Vi har tagit stora kliv 

framåt under våren och är redan nu på god väg att uppfylla flera av de mål vi har satt för 

året. Som ett bevis på detta har sammanlagt 19 850 inkluderats i IPÖ varav 5317 

patienter är registrerade som kastrationsresistenta. Vecka 22 genomfördes release 9.1 

med mindre justeringar i systemet 

Releasenoteringar IPÖ 9.1 vecka 22.  

IPÖ 9.1 är en mindre release (”patch”) som innehåller följande ändringar:  

Alla diagnoser: 

Anpassningar till tilläggsåtgärder som är gjorda på INCA-plattformen för att säkerställa att vi 

fortsatt följer alla delar av GDPR (gäller patienter som har spärrat sina uppgifter till endast en 

klinik) 

Rättning: Nu visas information om huruvida patienter har aktiverat aviseringar (SMS, mejl) när 

man skickar ut enkäter via 1177 

Uppdaterat följebrev för PROM-enkäter: Breven innehåller nu en instruktion för att ansluta 

sig till 1177 och få meddelande om enkäter den vägen.  

Diagnosspecifikt:  

Prostatacancer: Svaren på kvalitetsregistrets uppföljningsenkäter (ett år efter operation eller 

strålbehandling) som skickas ut från RCC visas nu i IPÖ, både i översikten och i enkätfliken. 

Uppföljningsenkäterna kommer att visas på samma rad som enkäten för kurativt syftande 

behandling i översiktsfliken. Enkäterna kommer även i fortsättningen att skickas ut från RCC. 

 
Utbildningar under våren 

PROM 

Flertalet webbinarium om PROM-enkäter har genomförts med stor uppslutning och intresse 

från både sjuksköterskor och läkare. Fokus har varit att gå igenom processen för utskick och 

användning av enkäterna, tillsammans med patienten, för utvärdering av symtom och 

biverkningar efter behandlingar. Genom att använda PROM-svaren kan vårdgivaren enkelt 

upprätta en vård – och eller rehabiliteringsplan innan och efter behandling.  

IPÖ  

Vi har även haft web-baserade utbildningar om IPÖ. Till hösten planerar vi att fortsätta med 

grundläggande IPÖ-utbildningar. Vi kommer även erbjuda mer nischade utbildningar utifrån 

var patienten befinner sig i sitt sjukdomsförlopp som exempelvis aktiv monitorering, kurativt 
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syftande behandling, start av första hormonbehandling och visa hur man kan använda IPÖ på 

bästa sätt för dessa patienter.  

Inrapportörsmöten för primärregistret  

NPCR har under våren genomfört sina årliga inrapportörsmöten för landets urologi- och 

strålbehandlingskliniker. På mötena gick man igenom förändringar och förtydligande i de fem 

formulär (diagnostik, utredning och behandling, prostatektomi, strålbehandling och 

kompletterande utredning – och behandlingsformulär) som klinikerna idag rapporterar in i 

primärregistret. I utbildningen ingick en beskrivning av formulärens betydelse för läkare och 

sjuksköterskor som använder IPÖ genom att data från formulären speglas in i IPÖ och att 

vårdgivare snabbt kan hitta relevant data om patientens sjukdomsförlopp.  Höstens 

inrapportörsmöten är planerade för urologin till den 5–6 september och för strålbehandling  

17 – 18 oktober i Uppsala. Mer information kommer att skickas ut till berörda via mail och även 

presenteras på RCC:s hemsida under Kalendarium med länk för anmälan.  

 
Nationella vårdprogrammet (NVP) 

Den nationella vårdprogramsgruppen för prostatacancer har reviderat vårdprogrammet och 

under våren och det funnits möjlighet för intresserade att lämna synpunkter på innehållet. I 

vårdprogrammet kan man läsa om IPÖ, PROM, Min vårdplan, Organiserad 

prostatcancertestning (OPT), kvalitetsindikatorer med målnivåer och mycket annat nationellt-

vardprogram-prostatacancer.pdf (cancercentrum.se (remissversion) Till hösten samlas NPCR:s 

styrgrupp för att bland annat diskutera hur vi nationellt kan öka användningen av de 

kunskapsstöd som är utvecklad i samarbete mellan NPCR och RCC i samverkan.  

Bild 1. RCC:s kunskapsstöd 

 

 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/2022/220215/nationellt-vardprogram-prostatacancer.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/2022/220215/nationellt-vardprogram-prostatacancer.pdf
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Urologidagar 5 – 7 oktober 2022 i Malmö 

I höst är ni välkomna till NPCR/RCC:s monter där vi kommer att presentera direktregistrering 

av MR, prostatabiopsier och patologisvar på INCA-plattformen. Genom att metodiskt använda 

nationellt strukturerade MR-biopsi-patologiformulär kan kliniker på ett resurssnålt sätt 

utvärdera och kvalitetsgranska sin diagnostiska verksamhet inom prostatacancer.  

Vi kommer att visa hur IPÖ kan användas för bland annat patienter som går i aktiv 

monitorering och hur man kan använda PROM för att utvärdera den enskilde patientens 

symtom och biverkningar efter prostatektomi eller strålbehandling på ett strukturerat och 

metodiskt sätt.   

 

Samarbete med Prostatacancerförbundet 
Samarbetet med Prostatacancerförbundet har fördjupats ytterligare. Patientrepresentanterna i 

arbetsgruppen för IPÖ har gjort ett jättejobb med bland annat påverkansarbete av IT-ansvariga 

i Gävleborg för möjligheten till automatöverföring av labdata till IPÖ. De har också deltagit i 

utvecklingen av patientvyn i IPÖ som nu kan skickas till patienten via 1177 Vårdguiden genom 

ett enkelt knapptryck.  

Patientrepresentanten Hans har på Prostatacancerförbundets styrelsemöten informerat om 

IPÖ:s utveckling och presenterat IPÖ – Testsson Testversion av IPÖ . På de senaste mötena är 

den stående kommentaren: 

 

” Detta är ju otroligt bra och överskådligt, när kommer det till vårt sjukhus/vår region så att våra medlemmar 

och olycksbröder kan få ta del av detta.” Det finns ett enormt sug och behov bland patienter att få denna 

pedagogiska och lättförstådda översikt av sin sjukdom och behandling oavsett var man befinner sig i sitt 

sjukdomsförlopp. Alla skall ju ha minst ha en ett-årsuppföljning och att kunna se sitt förlopp på en grafisk bild 

är outstanding. 

Vi vill ha IPÖ inte nu utan igår! 

Hypo M 

Den tekniska utvecklingen av den första registerbaserade randomiserade studien för IPÖ-PC, 

Hypo-M1, är nu i stort sett klar och testning pågår. Patienter kommer att kunna inkluderas och 

randomiseras via IPÖ. Målet är att inkludera första patienten i början av hösten. Vi kommer att 

återkomma med mer information i första nyhetsbrevet efter sommaren. Har ni frågor angående 

studieprotokoll redan nu kontakta PI Camilla Thellenberg-Carlsson 

camilla.thellenberg@regionvasterbotten.se. 

 

 

https://ipo-demo.incanet.se/form-oversikt.html
mailto:camilla.thellenberg@regionvasterbotten.se
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Vi avslutar det här nyhetsbrevet med att påminna om IPÖ:s övergripande mål att underlätta vår 

kliniska vardag, öka kvaliteten i vårt beslutsfattande och inte minst att öka patienternas 

delaktighet och förståelse för sin vård samtidigt som vi får underlag för kvalitetssäkring och 

forskning.  

Kom ihåg att kontakta vår diagnoskoordinator vid frågor, synpunkter eller om ni vill ha en 

individuell genomgång av IPÖ eller PROM.  

Vi önskar er en härlig sommar och hoppas att vi ses i montern på Urologidagarna i höst! 

  

Arbetsgruppen för IPÖ 

/gm Nina Hageman och Ingela Franck Lissbrant 

 

Kontaktuppgifter: 

Nina Hageman, Diagnoskoordinator  

Email: nina.hageman@medinina.se 

Mobil: 070-722 05 32 

mailto:nina.hageman@medinina.se

