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Nyhetsbrev IPÖ - prostatacancer september, 2022
IPÖ har tagit stora kliv framåt och vi är redan nu på god väg att uppfylla flera av de mål vi har
satt för året. Den totala inklusionstakten i IPÖ för prostatacancer är september 2022, drygt
21 500 patienter.
Fredagen den 9 september publicerades en ny version av IPÖ (version 10.0). I releasen har
man utvecklat såväl generiska som några diagnosspecifika 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 10.0
Diagnosövergripande
INCA Översikt -> Individuell patientöversikt
IPÖ har bytt namn på INCA och det gamla namnet INCA Översikt är borttaget. När du loggar
in till IPÖ ska du numera välja register ”Individuell patientöversikt”
Öppna patienter från ”Registrerade patienter”
Startsidefliken “Registrerade patienter” har fått ett nytt utseende. Du väljer vilka patienter som
ska visas i en lista högst upp och får då en förklaring på hur urvalet är gjort.
När du har öppnat en patient kan du komma tillbaka till den filtrerade listan genom att klicka på
”Stäng”.
Studier
Studierna i listan filtreras så att bara studierna för patientens diagnos visas. För att se listan med
studier för alla diagnoser, klicka i rutan ”Visa alla studier”.
Ny rapport: Obesvarade enkäter (för diagnoser som skickar ut enkäter från IPÖ)
Här kan du få en lista på alla patienter på din klinik som har fått utskickade enkäter från IPÖ.
Du kan välja vilken enkät du vill se och om du vill visa obesvarade eller besvarade enkäter.
Internet Explorer 11 stöds inte längre
Det går inte längre att logga in på INCA och alltså heller inte IPÖ från webbläsaren Internet
Explorer.
Diagnosspecifika
Kontakt
När typ av vårdkontakt = brev blir rutan ”ECOG ej bedömt” automatiskt ikryssad.
CRPC-variabeln är nu obligatorisk att fylla i.
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Översikt
HIFU-behandling (från kvalitetsregistret) visas nu med en lodrät linje i översikten.
Enkäter
En fråga från enkäten för kurativt syftande behandling hade fått fel färgkodning i översikten
och enkätfliken. Detta är nu korrigerat.

Webbutbildningar
Vi har haft stor uppslutning från både sjuksköterskor och läkare i att delta i webbinarier kring
PROM och IPÖ.
Nya webbinarier är planerad för genomgång av IPÖ med PROM till den 19/10 och 2/11 kl.
15.00. Vi har även ett kortare webbinarium 26/10 kl. 15.00 där vi går igenom PROM i IPÖ
gällande utskick och hur man som vårdgivare kan använda enkätsvaren tillsammans med
patienten och enkelt kan upprätta en vård – och eller rehabiliteringsplan.
För datum och anmälan till webbinarier, klicka på länkarna nedan.
Arbeta i IPÖ = https://cancercentrum.se/samverkan/varauppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/arbeta-i-ipo-prostatacancer/
Arbeta med PROM-utskick = https://cancercentrum.se/samverkan/varauppdrag/kompetensforsorjning/utbildningar/prom-enkat-via-ipo-prostatacancer2/
Har du inte möjlighet att delta på någon av tiderna får ni gärna anmäla er för ”privata”
genomgångar av systemet. Har du specifika frågeställningar om IPÖ eller PROM kan vi
tillsammans boka ett Teamsmöte med utgångspunkt för vad du vill ha mer kunskap i.

Nationella vårdprogrammet (NVP)
Nationella vårdprogrammet för prostatacancer är nu uppdaterat (juni 2022). 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)

Hypo-M1
Den första registerbaserade randomiserade studien i IPÖ prostatacancer, Hypo-M1, är nu
färdigbyggd och klar för inklusion. Huvudansvarig för studien är Camilla Thellenberg Karlsson.
Kliniker som är intresserade av att delta i studien kan kontakta Camilla vi mail
camilla.thellenberg@umu.se.
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Urologidagar 5 – 7 oktober 2022 i Malmö
Välkomna till NPCR: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 på ett strukturerat sätt efter prostatektomi eller strålbehandling.

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.
Vice ordförande i Prostatcancerförbundet Hans Joelsson har på förbundets 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 en ett-årsuppföljning och att kunna se sitt förlopp på en grafisk bild är
outstanding.
Vi vill ha IPÖ, inte nu utan igår!

Övrigt
Påminner nedan om några av funktionerna i IPÖ från IPÖ release 9.
IPÖ Patientvy

Det är nu möjligt att låta patienten ta del av sin IPÖ via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer i
bilagan i manualen samt följande nyhet: Nu lanseras IPÖ patientvy – möjlighet för patienter att
se sin IPÖ via 1177.se - RCC (cancercentrum.se)
Biverkningsrapportering till läkemedelsverket

Nu kan man 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.

Regionalt cancercentrum i samverkan
Sveriges Kommuner och Landsting | 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se

2022-09-29
4(4)

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.
Kom ihåg att kontakta vår diagnoskoordinator vid frågor, synpunkter eller om ni vill ha en
individuell genomgång av IPÖ eller PROM.
Vi hoppas att vi ses i montern på Urologidagarna 5-7 oktober!
Arbetsgruppen för IPÖ
/gm Nina Hageman och Ingela Franck Lissbrant
Kontaktuppgifter:
Nina Hageman, Diagnoskoordinator
Email: nina.hageman@medinina.se
Mobil: 070-722 05 32

Regionalt cancercentrum i samverkan
Sveriges Kommuner och Landsting | 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20 | Telefon: 08-452 70 00
E-post: info@cancercentrum.se | www.cancercentrum.se

