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Inledning 

Sveriges sex barncancercentrum gjorde 2019 en analys av hur barncancervården kan utvecklas 
både nationellt och i varje sjukvårdsregion. En rad konkreta förslag sammanställdes i en rapport. 

Den nationella arbetsgruppen för barncancer med företrädare från samtliga sjukvårdsregioner har 
efter denna rapport tagit fram en handlingsplan för åren 2020–2022. Handlingsplanen omfattar 
en rad insatser som ska stärka och öka kvaliteten inom barncancervården.  

En av dessa insatser handlar om att utreda möjligheten till - samt ta fram ett beslutsunderlag för 
hur en individuell patientöversikt (IPÖ) för barncancerområdet bör konstrueras och byggas.  

Önskemålet är att översikten bör vara generisk och inte diagnosspecifik, och att det finns 
möjlighet till automatisk överföring av data för att minimera manuell hantering och 
dubbelregistrering. 

 

 

På uppdrag av den nationella arbetsgruppen för Barncancer (NAG) har förstudien genomförts 
av: 

▪ Maria Flink, Projektledare  

▪ Päivi Lähteenmäki, ansvarig för barncancerregistret 

▪ Per Nydert, ansvarig för överföring av barnregimer till regimbiblioteket 

▪ Trausti Oskarsson, barnonkolog Karolinska Sjukhuset 

▪ Ann-Louise Gustafsson, barnsjuksköterska Sahlgrenska Sjukhuset 

▪ Arvid Widenlou, samordnare för kvalitetsregisterområdet RCC i samverkan 
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Bakgrund 

Varje år insjuknar i Sverige cirka 350 barn och ungdomar under 18 år i cancer. Eftersom det är få 
individer per diagnos har barnonkologin i Sverige redan från start insett behovet av såväl 
nationellt som internationellt samarbete vad gäller diagnostik, behandlingsupplägg, 
patientomhändertagande och uppföljning.  

 

Barncancerbehandling utgår från de behandlingsprotokoll som nationellt bestämts utifrån 
respektive diagnos.  

Majoriteten av barncancerpatienterna ingår dessutom i behandlingsstudier, därav förekommer 
redan i dag mycket registrering av uppgifter i olika studiespecifika registerplattformar på varje 
patient som utreds och får behandling. 

Idag finns den individuella, detaljerade och protokollstyrda behandlingsplanen inte tillgänglig i 
patientens digitala journal utan enbart som pappersjournal.  

Den Individuella behandlingsplanen behöver av patientsäkerhetsskäl finnas tillgänglig för 
vårdgivaren vid alla vårdkontakter för cancerbehandling. Ansträngningar för utveckling av 
digitala lösningar har senaste 10 åren gjorts via ett flertal initiativ men har ännu inte kunnat 
implementeras. 

 

Regionala cancercentrum i samverkan har utvecklat en gemensam grundmodell för individuella 
patientöversikter (IPÖ) inom cancervården. Syftet med IPÖ är att underlätta för vårdpersonal att 
få en samlad bild över patientens behandling och samtidigt göra patient/vårdnadshavare delaktiga 
i vårdprocessen. IPÖ har arbetats fram i projektform med finansiellt stöd av bla. Swelife och 
Sjöbergsstiftelsen under åren 2018-2021. Åtta cancerdiagnoser medverkar i projektet idag, där 
införande pågår. Projektet avslutas till sommaren 2021 och just nu utarbetas en plan för fortsatt 
förvaltning och utveckling. I dagsläget vet man inte om användande av IPÖ i framtiden kommer 
vara förenligt med en kostnad. 

Denna förstudie har som syfte att undersöka om IPÖ i sin nuvarande form kan tillgodose de 
behov och önskemål som finns för en digital patientöversikt för barncancervården nationellt. 
Samt om så är fallet även identifiera de variabler som är viktiga att registrera och visa för att ge en 
god barncancervård.  

Nulägesbeskrivning 

SBCR- Svenska Barncancerregistret består av flera olika diagnosspecifika moduler inom 
diagnosgrupperna hjärntumörer, solida tumörer, lymfom, leukemier och svåra 
anemisjukdomar/benign hematologi. I SBCR finns också moduler för långtidsuppföljning av 
samtliga barncancerdiagnoser (SALUB), för patienter som genomgår strålbehandling (RADTOX) 
samt en modul för rehabilitering (SAREB). 

I dagsläget hanteras utvecklingen och driften av Svenska Barncancerregistret av CCEG 
(Childhood Cancer Epidemiology Group). CCEG är en enhet under 
Barncancerforskningsavdelningen på Institutionen för kvinnor och barns hälsa på Karolinska 
Institutet. 
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För närvarande pågår en flytt av Barncancerregistret till registerplattformen INCA-
Informationsnätverk för cancervården som är en nationell IT-plattform för hantering av register 
kring cancerpatienter, INCA drivs och utvecklas gemensamt av landets regionala cancercentrum. 
I och med detta kommer SBCR ha ett enhetligt gränssnitt, en likartad struktur och enhetlig 
variabelbeskrivning för de olika modulerna. 

 

I dag finns modulen för CNS-tumörer hos barn (VCTB) i drift på INCA. 

Efter sommaren 2021 planeras även modulerna för långtidsuppföljning (SALUB), benign 
hematologi (VPH), strålbehandling (RADTOX), solida tumörer (VSTB), Lymfom och SAREB 
att driftsättas. Kvar att flyttas över i ett senare skede, dock före årsskiftet 2021-2022 är registret 
för leukemi hos barn samt en omvårdnadsmodul. 

 

Den manuella inmatningen av registerdata som sker idag är mycket resurskrävande, och 
finansieras för samtliga barncancercentrum helt via medel från Barncancerfonden.  

Majoriteten av barncancerpatienterna ingår dessutom i behandlingsstudier, både nationella, 
nordiska och internationella. Vilket betyder att förutom patientjournal och kvalitetsregister, 
rapporteras varje patient idag in i flertalet externa register/databaser.  

 

 

 

 

   

Figur 1. Svenska barncancerregistrets struktur på INCA 
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Manuell dubbelregistrering 
I och med det viktiga internationella samarbetet gällande diagnostik, behandlingsupplägg, 
patientomhändertagande och uppföljning sker idag ofta dubbelregistrering av samma eller 
liknande data beroende på diagnos och utveckling av sjukdomen. För en enskild patient kan detta 
innebära att data registreras in i 3-4 olika register. För en forskningssjuksköterska som har hand 
om inrapportering för flera olika diagnoser kan det innebära manuell registrering av data till 20-30 
olika register. 

Därför är automatöverföring av data en viktig och central del i utformningen av IPÖ för 
barncancer. 

 

 

 

Figur 2. Rapportering idag 
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Behov 

Arbetsgruppen för förstudien har som komplement till sina egna samlade erfarenheter och 
kunskaper av register, ordinationssystem och barncancervård även inhämtat fler 
behovsperspektiv från ett antal ytterligare professioner inom de egna verksamheterna för att få en 
bredare behovsanalys. Däribland sektionschef, forskningssjuksköterska, kontakt och 
konsultsjuksköterskor samt vårdutvecklare. Vårdplaneringsgruppen för benign hematologi (VPH) 
har till registerhållare uttryckt sitt önskemål om att få tillgång till IPÖ. 

En digital patientöversikt skulle troligen genom den samlade bilden av given 
läkemedelsbehandling underlätta uppföljningen av dessa patienter. 

 
Identifierade behov och önskemål för barncancervården kopplat till IPÖ. 
Behov: 

 

• En digital generisk patientöversikt som ger en överblick av både planerad och pågående 
behandling i realtid.  
 

• Automatiserad överföring av givna läkemedel för att inte öka på ett redan omfattande 
dubbelarbete. 
 

• Tillgång till en samlad bild av given läkemedelsbehandling med kumulativa doser på 
substansnivå. Detta skulle exempelvis underlätta uppföljning av patienter som behandlas 
utanför protokoll och patientens överföring från barnklinik till vuxenvård (när man skapar 
behandlings sammanfattning och uppföljningsrekommendationer). 
 

• En översikt behöver även kunna visa om modifieringar har gjorts i 
läkemedelsbehandlingen och orsaken till dessa. 
 

• Hitta en plattform för utskick-inhämtning och sammanställning av PROM och PREM-
enkäter. 
 

• Att informationsinsamling sker med minsta möjliga manuella inrapportering av data. 
 

• Möjlighet att följa viktiga specifika kvalitetsmått/parametrar för att få en samlad bild av 
dessa och vid behov snabbt kunna sätta in åtgärder.  
 
Exempelvis: 

o Nutritionsstatus 
o Längd och viktutveckling 
o Neutropen feber 
o Smärta 
o Toxicitet 
o Skolgång närvaro/frånvaro 
o Livskvalitet, tidigupptäckt av psykisk ohälsa 
o Samlad bild av central infart ut/in relaterat till infektioner. 
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Önskemål: 

• Integrering av patientspecifika behandlingsöversikter i IPÖ, så att hela behandlingsschemat 
kan följas med både tidpunkter och undersökningsmarkörer för ex. 
remissionsbedömningar och riskgruppsbedömningar. 
 

• Direktöverföring av data från grunddatakälla för att säkerställa hög datakvalitet och 
minskad manuell registrering. 
 

• Tillgång till en översikt som underlättar överblicken och arbetet på polikliniska 
mottagningar, speciellt viktigt när personal träffar patienter med lång sjukhistoria eller om 
patienten fått ett återfall. 
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Fakta av betydelse 

Vi har i förstudien kartlagt och inhämtat bakgrundsfakta om vilka möjligheter som finns i IPÖ 
idag och hur de förhåller sig till de behov och önskemål barncancerprofessionen uttryckt. Vi 
delade in dessa i olika fokusområden som kan ha betydelse för utfallet av förstudien. Vi har även 
tittat på hur de olika delarna förhåller sig till varandra och om det möjliggör utveckling av en 
eventuell patientöversikt för barncancer. 

 

Informationen har inhämtats genom befintlig samlad dokumentation om IPÖ, genom 
webbmöten, personlig kontakt och mailkorrespondens med nyckelfunktioner/sakkunniga inom 
olika områden. 

De huvudområden vi tittat på är: IPÖ, PROM, Min Vårdplan, Cytodos för barncancer, Cytobase 
för barncancer.  

De funktioner/sakkunniga vi haft kontakt med är: registerhållare Barncancerregistret, 
produktägare IPÖ samt produktägare för barncancerdiagnoserna på INCA, ansvarig för 
överföring av barnregimer till regimbiblioteket, apotekare insatt i kopplingen mellan Cytobase 
och IPÖ i VGR, medicinsk teknisk sjuksköterska ansvarig för Cytodos på barnonkologen 
Uppsala, ordförande nationell arbetsgrupp Min vårdplan Barncancer, nationella samordnare för 
Min vårdplan, representant ur nationella arbetsgruppen för patientrapporterade mått och 
projektledare för IPÖ. 

Fakta finns beskrivna nedan och slutsatsen presenteras på sidan 17 

 

IPÖ - individuell patientöversikt 

Individuell patientöversikt (IPÖ) är ett nationellt IT-stöd (ett verktyg för vården) för att samla in 
och visualisera ett flertal viktiga uppgifter om en patients sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, 
laboratoriedata, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom och livskvalitet. Den 
används tillsammans med patientjournalen och underlättar både för patient och för vårdgivare på 
flera olika sätt: 

Ger överblick: Ger en sammanställd bild och överblick av den enskilda patientens vård- och 
behandlingshistorik. Effektiviserar förberedelser inför möte mellan patient och vårdprofession, 
samt inom vårdteam och för multidisciplinära konferenser. 

Möjliggör patientens delaktighet och samskapande vård: Patienten planeras få tillgång till 
IPÖ via 1177 Vårdguiden, alternativt i utskrivet format efter möte med vården. Patient och 
närstående får en helhetsbild som är gemensam med den som vårdens medarbetare har. I IPÖ 
finns också möjlighet att inkludera patientens mående genom att patienten besvarar enkäter vilka 
kan visualiseras tillsammans med övrig vårddata i IPÖ. 

Ger underlag för planering och uppföljning: IPÖ möjliggör för den specifika 
vårdverksamheten att få sammanställningar av statistik om bl.a. läkemedelsanvändning och 
utvärdering av medicinska resultat. 

Utöver statistiska sammanställningar för den enskilda vårdverksamheten kan data från IPÖ, om 
patienten inte avstår från det, även överföras till för diagnosen aktuellt nationellt kvalitetsregister, 
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där data kan ge underlag för utveckling och forskning om vård och behandling på lokal, 
sjukvårdsregional och nationell nivå. 

I kvalitetsregistret kan data användas för utveckling av nya behandlingsstrategier, forskning, 
utveckling och uppföljning av nya läkemedel, kunskap om biverkningar samt som 
beslutsunderlag för att främja jämlik vård.  

Patientens bakgrundsdata kan hämtas från diagnosens kvalitetsregister till IPÖ, vilket innebär att 
data från Barncancerregistret kan visas (men inte ändras) i IPÖ, tex. kan basdata från 
canceranmälan visas. Informationen kan hämtas från kvalitetsregistret vid upprepade tillfällen 
och ”fyllas” på i IPÖ löpande. 

Man kan alltså överföra data/visa information åt båda håll, från IPÖ till kvalitetsregistret och från 
kvalregistret (då endast visa information) till IPÖ. Önskemålet från produktägare och utvecklare 
är dock att man om möjligt väljer en väg för informationsöverföring. 

Möjlighet finns att använda IPÖ som ett verktyg för att för ifylla formulär i kvalitetsregistret. Har 
man fyllt i utvalda variabler via IPÖ kan den informationen föras över till avsett formulär i 
kvalitetsregistret. Via kvalitetsregistret kan man sedan gå in och komplettera med ytterligare 
uppgifter. Detta minskar dubbelrapportering. Lösningen går inte att applicera på hela IPÖ utan 
man får välja ut vissa variabler.  

Det finns alltså flera vägar att gå - viktigt med kommunikation med produktägare om passande 
lösning för respektive diagnosgrupp vid utveckling. 

Från vårdens sida behöver man därför fundera igenom från vilket håll uppgifterna ska matas in, 
är det via IPÖ eller via kvalitetsregistret eller ska man ha vissa variabler som kan fyllas i från båda 
håll? Man behöver även fundera på när man har behov av att få tillgång till informationen. Har 
man en snabb inrapportering i kvalregistret kanske alla uppgifter finns tillgängliga i IPÖ tidigt och 
kan användas i vårdmötet. 

Vad gäller provsvar är dessa lämpligare att i första hand registrera via IPÖ då det finns en modul 
för att registrera svar på laboratorieprover i systemet. Laboratorieinformationen kan sedan föras 
över till kvalitetsregistret. 

Vill man se en trend över samma laboratorievärden är det alltså bättre att dessa registreras direkt i 
IPÖ. Risken är att det blir svåröverskådligt i översikten om provsvar ska hämtas från 
kvalitetsregistret till IPÖ vid täta upprepade tillfällen. 

Löpande uppdateringar/registreringar behöver skrivas in manuellt.  

IPÖ är ett IT-system som utvecklas och uppdateras flera gånger per år. Arbete pågår för att 
möjliggöra för data från sjukhusens vårdinformationssystem att automatiskt överföras till IPÖ. 
För närvarande pågår arbete med att automatisera hämtning av t ex läkemedelsuppgifter, svar på 
laboratorieprover och data om strålbehandling.  

Primära användare av IPÖ är legitimerad vårdpersonal. Administrativa uppgifter, som 
registrering av information i IPÖ, kan utföras av vårdadministrativ personal. Oavsett roll ska alla 
användare av systemet ha relevant träning för sin uppgift. 

Information kan även delas mellan olika vårdgivare förutsatt att patienten har gett sitt samtycke 
till sammanhållen journalföring. Detta är för barncancervården en bra lösning då ett 
Barncancercentra kan starta upp en patientöversikt i samband med diagnos. Översikten kan 
sedan uppdateras både av barncancercentrat och länssjukhuset. Vilket ger alla inblandade en 
gemensam och samlad bild över patientens behandling. 
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IPÖ tillämpar sammanhållen journalföring. Det innebär att en vårdgivare kan ges tillgång till en 
annan vårdgivares ospärrade vårddokumentation om: 

• vårdgivaren har en aktuell vårdrelation till patienten 

• journaluppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar 
eller skador hos patienten  

• patienten samtycker till att vårdgivaren tar del av journalen 
 

Samtycket ska registreras i journalen. Ett registrerat samtycke gäller under en begränsad tid eller 
tills det återtas beroende på patientens önskemål.  

Sammanhållen journalföring används av de flesta regioner idag och ofta finns redan en rutin på 
respektive sjukhus för hur patienterna informeras om detta. 

 

För IPÖ betyder detta att alla som registrerar i IPÖ måste intyga en 
vårdrelation/vårdadministrativ relation för att få ta del av en patients uppgifter. Det innebär 
också att data från andra vårdgivare inte visas i IPÖ om patienten inte har givit sitt samtycke till 
detta.  

För exempel på hur en patientöversikt (IPÖ) kan se ut, se nästa sida. 
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Grafisk presentation av den enskilde patientens sjukdomsförlopp och behandling
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IPÖ och Min vårdplan - hur förhåller de sig till varandra? 

Båda kunskapsstöden ger patienter, närstående och vårdverksamhet tillgång till uppdaterad 
överskådlig information, vilket sparar tid vid förberedelser inför mötet med patienten. 

Kunskapsstöden möjliggör: 

• ett överblickbart vårdförlopp  

• en översikt (via IPÖ) och en förståelse om händelser och åtgärder i vårdförloppet (via Min 
vårdplan) 

• delaktighet, trygghet och förståelse hos patienter och närstående 

• planering och uppföljning 
 

Min vårdplan (MVP) är patientens vårdplan med information om vårdförloppet medan IPÖ är 
ett verktyg för överblick, planering och uppföljning i vårdverksamheten, samt på nationell nivå 
när data förs över till kvalitetsregistret. 

MVP avslutas efter 2 år, IPÖ är kvar för alltid. Min vårdplan och IPÖ erbjuds genom två olika 
typer av system. 

Min vårdplan erbjuds genom e-tjänsten, Stöd och behandling. Detta är inte ett journalsystem och 
får därför inte lagra personuppgifter. Av den anledningen måste patientens ”Min vårdplan” i Stöd 
och behandling avslutas och raderas inom två år från att den startats. Patienten kan om behov 
finns få en ny ”Min vårdplan”. Patienten kan själv spara ner informationen i ”Min vårdplan” 
innan den avslutas och har därefter tillgång till sin historik. 

IPÖ ligger på den nationella INCA-plattformen (som används för samtliga nationella 
kvalitetsregister inom cancerområdet) och är registrerat som ett Nationellt Medicinskt 
Informationssystem (NMI) hos Läkemedelsverket. Systemet är avsett att användas tillsammans 
med patientjournalen i samband med vårdens kontakt med patienten och ge en snabb överblick 
av patientens historik och situation. IPÖ kan alltså användas som hjälp till beslutsunderlag, men 
får aldrig ersätta patientjournalen. IPÖ, precis som patientjournalen, finns kvar för all framtid. 

Patienten kommer att nå både IPÖ och Min vårdplan via 1177 Vårdguiden, men de kan också 
skrivas ut på papper. Om man Inför båda kunskapsstöden förbättras patientens helhetsbild när 
denne är inloggad på 1177 Vårdguiden. 

Regionala cancercentrum (RCC) rekommenderar att IPÖ, även används för att aktivera och följa 
upp PROM-enkäter. Enkätsvaren på IPÖ/INCA förs automatiskt över till kvalitetsregistren och 
möjliggör uppföljning, utveckling och forskning på aggregerad nivå. Genom att PROM-
enkäterna ligger i IPÖ får både vården och patienten en visualisering av enkätsvaren.  

 

IPÖ – PROM Patient Reported Outcome Measures 

Patienters och närståendes hälsorelaterade livskvalitet och tillfredsställelse med vården mäts och 
följs upp inom ramarna för så kallade PROM- och PREM-enkäter inom cancervården. För att 
PROM ska kunna införas inom barncancervården behövs en särskild satsning för att ta fram och 
validera en enkät som är anpassad till barn samt se över hur enkätsvar ska inhämtas och 
sammanställas.  
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Således är en lösning för hantering av PROM- enkäter av yttersta vikt. Vilka enkäter som är av 
värde har tidigare diskuterats i de olika vårdprogramgrupperna samt i styrgruppen för 
kvalitetsregistret. Svenska arbetsgruppen för långtidsuppföljning efter Barncancer (SALUB) har 
exempelvis valt PROMIS-profil nr 25, enkät för barn från 8 år och “parent proxy” från 5 års 
ålder och framåt. För patienter med akut lymfatisk leukemi, ALL som behandlas enligt ALL 
Together protokollet, har man i den europeiska studiegruppen tagit beslut om att använda EQ-
5Dy då det är en enkät alla länder har möjlighet att använda.  

Patient Reported Outcome Measures, PROM, översätts till patientrapporterade utfallsmått. Detta 
är ett mått på hur patienterna själva upplever sin sjukdom och hälsa efter behandling eller annan 
intervention.  

Mätningen omfattar: 

o Symtom  
o Funktionsförmåga  
o Hälsorelaterad livskvalitet 

 

Patient Reported Experience, PREM, är mått på patientens upplevelse/nöjdhet av vården. Till 
exempel hur patienterna upplevde vårdens strukturer och processer. PROM-center och RCC 
Sydöst har utvecklat och validerat en enkät, Nationella Cancer-enkäten, med syftet att mäta 
patienternas erfarenheter av vård och ge idéer till vårdutveckling.  

Enkäten omfattar områdena:  

o Väntetid  
o Diagnosbesked  
o Kontakt och samordning (delaktighet)  
o Information  
o Symtomlindring, rehabilitering och stöd  
o Bemötande och förtroende 

 

Ifyllda PROM-enkäter kan visualiseras som en del av IPÖs översiktsvy.  

Ifyllda PREM-enkäter kan inte hanteras eller visas i patientens IPÖ. 

 

Registerplattformen INCA har en befintlig struktur för att skicka ut och ta emot enkäter. 

Information som samlas in via INCA, kan oavsett om den samlas in till IPÖ eller 
kvalitetsregistret användas i båda syftena. Detta möjliggörs genom att data lagras som 
vårddokumentation. 

Under sjukdomsförloppet kan patienten fylla i PROM-enkäter som beskriver mående och 
eventuella biverkningar. 

Svaren visualiseras tydligt i olika färger beroende på svar och blir en del av IPÖ. Det ger en snabb 
och överskådlig bild över hur patienten mår. 

Den nationella arbetsgruppen för PROM och PREM (NAPM-gruppen) ger stöd till vårdens och 
registrens och arbete med patientrapporterade mått samt vidareutvecklar lösningar för denna typ 
av datainsamling. Det är därför av största vikt att en representant från den gruppen kopplas in i 
ett tidigt skede innan man bestämmer vilka enkäter man vill använda sig av för 
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barncancerpatienterna. 
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientrapporterade-
matt/ 

 

Innan man startar införande av PROM är det viktigt att man funderar över syftet. Vad är det man 
vill veta och vad ska resultaten användas till? Vid planeringen är det även viktigt att tänka igenom 
logistiken och sedan testa om det är genomförbart, då det kanske innebär ett förändrat arbetssätt 
för verksamheterna. 

 

Vid vilka tillfällen vill man samla in data?  

Hur samlar man in data?  

Vem ska skicka ut enkäten, kontakt eller konsult SSK, någon annan funktion på kliniken eller 
kanske centralt från RCC? 

Vem tar emot enkätsvaren och vem åtgärdar dessa? 

Ska insamlad data användas i patientmötet eller i kvalitetsregistret? 

Elektronisk legitimation, barn och bank ID? 

Alla mätningar och funktionaliteter inom PROM utvecklas i samarbete mellan klinik, 
registerstyrgrupp, nationellt RCC-stödteam, arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA (AKI) 
samt den nationella arbetsgruppen för patientrapporterade mått (NAPM -gruppen). 

Nationella arbetsgruppen för patientrapporterade mått rekommenderar att IPÖ, används för att 
aktivera och följa upp PROM-enkäter. Enkätsvaren på IPÖ/INCA förs automatiskt över till 
kvalitetsregistren och möjliggör uppföljning, utveckling och forskning på aggregerad nivå. 
Genom att PROM-enkäterna ligger i IPÖ får vården och patienten en visualisering av 
enkätsvaren.  

Mer information om PROM & PREM och vad man behöver tänka på innan uppstart finns på 
cancercentrum.se. 

Från idé till verkstad: https://cancercentrum.se/globalassets/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/151002---folder-prom-och-prem-fran-ide-till-
verkstadny.pdf 

 

IPÖs koppling till Ordinationssystemen Cytobase/Cytodos 

Det finns möjlighet att direktöverföra läkemedelsdata från Cytobase till läkemedelsfliken i IPÖ. 
Test pågår för att säkerställa att direktöverföring av läkemedelsdata från Cytodos fungerar. 

IPÖ tar idag inte emot mer information än det som visas i gränssnittet i läkemedelsfliken i IPÖ. 
Informationen överförs per automatik varje natt från Cytobase. 

o Start av behandling 
o ECOG (i vissa fall) vid start av behandling 
o Behandlingsintention  
o Regim/substans 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientrapporterade-matt/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientrapporterade-matt/
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/151002---folder-prom-och-prem-fran-ide-till-verkstadny.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/151002---folder-prom-och-prem-fran-ide-till-verkstadny.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/kvalitetsregister/151002---folder-prom-och-prem-fran-ide-till-verkstadny.pdf
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o Utsättningsdatum 
o Utsättningsorsak 

 
I läkemedelsmodulen i IPÖ registreras endast start av hela ”behandlingsomgången” och inte start 
för varje given dos under själva ”behandlingsomgången”. 

Vissa diagnoser har valt att registrera följande alternativ vid start av ny ”behandlingsomgång” full 
dos/reducerad dos/doskeskalering. Då har man möjlighet att justera dos under behandlingens 
gång med samma svarsalternativ. Detta är dock ingen information som vi har sett finns i vårdens 
källsystem och som kan hämtas över automatiskt.  

IPÖ har i nuläget inga variabler för varken manuell registrering eller automatisk överföring för 
dos-information. Anpassning/utveckling av systemet krävs för att kunna överföra 
läkemedelsdoser. 

Produktägare för IPÖ kan se över om det går att göra en justering i systemet och säkra att mer 
information förs över automatiskt- Detta kräver då att anpassning och utveckling följer en 
gemensam standard och ligger i linje med den information som registreras strukturerat på 
mikronivå hos vårdgivaren. 

Dessa variabler finns i både Cytobase och Cytodos för barncancerpatienterna. 

o Behandlingsintention 
o Doser givna och signerade 
o ECOG men används inte på barn 
o Längd 
o Vikt 
o Yta i kvadratmeter 
o Diagnoskoder för barns cytostatikabehandling 
o Dosgrundande GFR (Iohexolclerance)  
o Doskommentar ex reducerad dos (oklart om detta kan överföras) 
o Var behandlingen är given  
o Orsak till justering av datum för givna behandlingar 

 

 

De variabler som är av vikt att kunna se i IPÖ oavsett ordinationssystem är: 

 

o Substans 
o Totaldos per substans 
o Start och stoppdatum 
o Administreringsväg 
o Längd 
o Vikt 
o Yta i kvadratmeter 
o Orsak till dosjustering 
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IPÖs koppling till Patientjournal  

IPÖ är förberett och mappat med Snomed CT-koder (Systematized Nomenclature of Medicine – 
Clinical Terms), ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems) HSA-id (Hälso- och Sjukvårdens Adressregister) NPU (Nomenclature of properties 
and units) med flera för att kunna ta emot strukturerade data från andra vårdsystem. 

När vårdgivare anslutits till nationella tjänsteplattformen och delar data från journal- och andra 
vårdsystem kan IPÖ, när det anslutits via aktuella nationella tjänstekontrakt, få data 
direktöverfört från vårdsystemen. För att möjliggöra detta krävs dock att även vårdens system 
innehåller strukturerade data. Detta är en förutsättning för att informationen ska kunna 
återanvändas i olika syften, utan att förlora sitt sammanhang eller betydelse och för att uppgifter 
ska kunna föras över mellan system och tolkas på samma sätt oavsett i vilket system de hamnar. 

För att underlätta det dagliga arbetet för vårdpersonal i IPÖ finns INCA Direktinloggning - En 
lösning för att från andra system direkt öppna upp vissa sidor eller registreringsformulär i INCA. 

Detta innebär att man får med sig ”patienten” från journalsystemet direkt in i IPÖ och behöver 
inte manuellt skriva in personnummer ännu en gång i IPÖ. Med dubbla bildskärmar underlättas 
mottagningsbesöket då man enkelt kan öppna patientjournalen på den ena skärmen och IPÖ på 
den andra och på så sätt snabbt manuellt uppdatera och fylla på med information direkt i IPÖ. 

Lösningen beställs av respektive sjukhus hos lokal IT-administration. 

 

Nationella tjänsteplattformen och nationella tjänstekontrakt 

En väg för att automatöverföra data är via den nationella tjänsteplattformen. Nationella 
tjänsteplattformen är en teknisk plattform som förenklar, säkrar och effektiviserar 
informationsutbytet mellan olika IT-system inom vård och omsorg. Plattformen är navet mellan 
system som behöver kommunicera med varandra, och gör att informationsutbytet kan ske på ett 
säkert och kostnadseffektivt sätt. Inera som ägs av SKR Företag och Sveriges regioner och 
kommuner har byggt upp den nationella tjänsteplattformen. Den nationella tjänsteplattformen 
fungerar som en växel som håller reda på vilka typer av information som finns i de anslutna 
systemen. Plattformen håller också reda på vilka system som får anropa varandra för att hämta, 
ändra eller ta bort information. I utbytet av information som sker via nationella 
tjänsteplattformen har de anslutna systemen olika roller. Ett system som begär att hämta, ändra 
eller ta bort information i ett eller flera andra system kallas tjänstekonsument.  

Det system som Nationella tjänsteplattformen dirigerar tjänstekonsumentens begäran till kallas 
tjänsteproducent. Inera arbetar utifrån behov och önskemål från Sveriges 21 regioner, vilka finns 
representerade i Ineras programråd.  

För närvarande pågår ett arbete hos Inera där man kommer att skicka ut en avsiktsförklaring till 
regionerna om att ta ställning till tjänsten ”informationsförsörjning INCA”.  Syfte och behov av 
anslutning av INCA/IPÖ till nationella tjänsteplattformen har stämts av med 
verksamhetsföreträdarna inom onkologin i regionerna, men samarbetet behöver stärkas så att 
även regionernas IT-organisationer får en förståelse för syfte och nytta med IPÖ och för behovet 
av att kunna automatöverföra data via nationella tjänsteplattformen.  

 

https://www.inera.se/tjanster/infrastrukturtjanster/nationella-tjansteplattformen/ 

https://www.inera.se/tjanster/infrastrukturtjanster/nationella-tjansteplattformen/
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Kopplingar till andra pågående projekt  

Min vårdplan 

Inom ramen för denna förstudie har vi stämt av med Karin Skillner Cosic, nationella 
arbetsgruppen Min vårdplan barncancer, så att vi inte arbetar med samma lösningar i parallella 
spår. Vi är efter mötet av den gemensamma bilden att Min Vårdplan och IPÖ kan komplettera 
varandra. 

Min vårdplan är barnets vårdplan. Här får patienten via kontaktsjuksköterska information om sin 
diagnos, planen är att visa diagnosens behandlingsöversikt här. Ingen lösning för detta finns i 
nuläget tillgänglig. Genom min vårdplan får patienten tillgång till länkar med konkreta tips och 
råd om ex. hantering vid misstänkt smitta av vattkoppor, hur man lättast tar sin medicin etc. Min 
vårdplan har även en meddelande funktion där kontaktsjuksköterska och patient kan 
kommunicera. I dagsläget är det inte aktuellt med PROM enkäter i min vårdplan för barncancer.  

 

Substansregistret och regimbiblioteket på INCA 

En nationell samordning och uppbyggnad av befintliga banonkologiska regimer via det s.k. 
nationella regimbiblioteket har påbörjats. Detta kommer att bidra till att öka förutsättningarna för 
lika vård i hela landet med ökad patientsäkerhet samt stora samordningsvinster. 

 

Steg 1 planeras för närvarande och det innebär kodning av substanser och doseringsenheter samt 
att lägga in dessa i biblioteket. Biblioteket kommer att byggas upp som ett substansregister 
(Minifass) vilket ger en möjlighet till uppslag och koppling samt gemensam syn på namngivning 
inom barncancer och planeras vara klart under 2021. 

För mer information om substansregistret (vuxen) se: 
http://regimbiblioteket.se/basfaktaregister.html 

Färdigställandet av hela regimer kommer inte att utföras initialt utan arbetet ligger längre fram i 
tid. Det beräknas påbörjas om 1-2 år vilket gör att alla regimer kommer ha lokal namngivning 
och inte en gemensam innan arbetet är genomfört. 

För mer information om regimer: http://regimbiblioteket.se/regimregister.html 

Tanken är att klinikerna ska kunna hämta upp regimer från biblioteket för att bygga in i sina egna 
ordinationssystem. Idag byggs kurerna på olika vis med skiftande nomenklatur, vilket också 
behöver ses över och ensas. 

IPÖ är idag kopplat till substansregistret och regimbiblioteket och man kan därigenom manuellt 
via rullista hämta och registrera uppgifter om given behandling samt registrera 
läkemedelsbiverkningar. 

 

 

 

 

 

http://regimbiblioteket.se/basfaktaregister.html
http://regimbiblioteket.se/regimregister.html
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Slutsats  

Baserat på de förutsättningar den inhämtade informationen visat har arbetsgruppen kommit fram 
till att en IPÖ för barncancer är möjlig och som ett första steg lämpar sig bra för två olika 
patientgrupper. 

Patienter med solida tumörer (VSTB), där en patientöversikt skulle underlätta uppföljningen av 
framförallt de patienter som frångår ordinarie behandlingsprotokoll. Den andra identifierade 
gruppen gäller patienter med svåra anemisjukdomar/benigna hematologiska sjukdomar (VPH) 
som vårdas och följs upp på barnonkologiska kliniker.  

 

Arbetsgruppen för förstudien ser dock att det är viktigt att få två delar på plats för att IPÖ ska 
vara ett riktigt bra stöd för barncancervården. Det är uppbyggnaden av substansregistret på 
INCA samt gemensam namngivning i cytostatika ordinationssystemen. 

När detta är klart behöver det finnas en möjlighet att antingen skriva om substanserna i 
respektive ordinationssystem för att få en enhetlig benämning, alternativt om möjligt skapa 
översättningstabeller för substansnamn direkt i IPÖ. 

Man behöver nationellt också definiera och bestämma i vilka enheter läkemedlen ska anges? Det 
skulle för vissa kliniker kunna innebära att man behöver byta enhetsangivelser i sina 
ordinationssystem vilket i sin tur kan innebära en patientsäkerhetsrisk och behöver därför 
noggrant ses över. 

 

En samtidig överblick av både planerad och given behandling kopplad till individuellt 
behandlingsschema är inte möjlig i IPÖ idag.  

När substansregistret färdigställts finns möjlighet till läkemedelsuppföljning och 
biverkansrapportering via IPÖ. 

Av vikt inför kravspecifikation är att man tillsammans med IPÖs produktägare och 
representanter ur arbetsgruppen för uppbyggnad av barnregimer i INCA ser över vilka variabler 
som är möjliga att föra över från ordinationssystemen och säkerställer att dessa även finns med i 
uppbyggnaden av variabler i IPÖs läkemedelsflik. 

 

Förstudiens slutsats är att trots att IPÖ i sin nuvarande form inte fullt ut motsvarar professionens 
önskemål av en digital patientöversikt tror vi att de funktioner som finns är tillräckligt goda för 
att gå vidare med utvecklingen av en IPÖ för ovanstående diagnosgrupper. Det kommer att 
krävas en viss manuell registrering av data från respektive klinik i systemet. Arbetsgruppen för 
förstudien tror dock att värdet och nyttan överväger arbetsinsatsen.  

 

IPÖ är förberett för att ta emot strukturerad data, men för att möjliggöra utökad automatisk 
överföring krävs det att regionerna tar ett helhetsgrepp och driver på utvecklingen av 
strukturerade data i patientjournalerna genom att ställa krav på leverantörerna av 
vårdinformationssystemen, samt arbetar för att ansluta sig till de nationella tjänstekontrakten. 

Möjlighet till automatisk överföring av data till IPÖ är central för att IPÖ ska nå sin fulla 
potential inom barncancervården. 
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När en ny diagnos ska ansluta till IPÖ behöver viss utveckling och diagnosanpassning göras. IPÖ 
ska dock hållas så generisk som möjligt och utvecklas i samsyn med övriga diagnoser. För 
barncancer handlar utvecklingen av IPÖ främst om att ta fram lösningen för att kunna överföra 
och visa information om given läkemedelsdos på individnivå, samt att kunna se kumulativa doser 
över tid. 

 

Arbetsgruppen rekommenderar inte att konstruera och starta upp IPÖ för alla 
barncancersdiagnoser samtidigt utan att börja i mindre skala med färre diagnoser för att bygga en 
gemensam grund, som sedan kan utvecklas vidare. 

Om det slår väl ut och automatisk överföring så småningom kan tillgodoses vore det i framtiden 
önskvärt att vidareutveckla och fylla på med variabler för att använda IPÖ för samtliga 
barncancerdiagnoser när hela Barncancerregistret finns på INCA.  

 

Arbetsgruppen har påbörjat arbetet med att se över vilka variabler som idag finns i respektive 
kvalitetsregister för solida tumörer och benigna hematologiska sjukdomar. Arbete pågår för att 
identifiera vilka de gemensamma variablerna är och om de kan hämtas upp från kvalitetsregistret 
för att sedan visas i en gemensam patientöversikt, samt vilka variabler som inte finns utan skulle 
kräva manuell registrering. 

Variabellista finns som extern bilaga till denna rapport. Då den innehåller många variabler 
kommer det att behövas ytterligare en gallring i samråd med produktägare för IPÖ. 

 

IPÖ lämpar sig som plattform för utskick-inhämtning och sammanställning av PROM enkäter. 
Inför det behöver vårdplaneringsgrupperna ha tänkt igenom syftet och processen, samt i ett tidigt 
skede ta kontakt med arbetsgruppen för PROM och PREM. 

 

För att inte öka på den manuella registreringen om IPÖ börjar användas som ett verktyg inom 
barncancervården, finns möjlighet att överföra data från kvalitetsregister på INCA till IPÖ. 
Lösningen tas fram i samråd med barncancerregistrets och IPÖs produktägare. 
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Figur 3. Förslag på hur en IPÖ för barncancer skulle kunna konstrueras och vilka variabler som 
behöver ingå. 

Denna figur finns även i större format på sidan 22. 
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Nästa steg och rekommendation till fortsatt arbete  

Om denna förstudie mynnar ut i ett beslut om att gå vidare och utveckla en individuell 
patientöversikt för barncancer behöver dessa steg i arbetsprocessen ses över. 

 

1. Tillsätt en tvärprofessionell arbetsgrupp med arbetsgruppsledare och 
patient/närståenderepresentant i gruppen. 
a. arbetsgruppsledaren ansvarar för att hålla ihop arbetet och tillser att arbetet 

synkroniseras med ex. kvalitetsregister, vårdplaneringsgrupper, Min vårdplan, PROM 
och med övriga diagnoser som finns inom IPÖ strukturen. 

b. arbetsgruppsledaren ingår tillsammans med övriga IPÖ diagnosers arbetsgruppsledare i 
ett arbetsutskott där gemensamma frågor och behov tas upp för diskussion. 

c. säkerställ att arbetsgruppen har tid avsatt från ordinarie verksamhet för att utföra sitt 
arbete. 
 

2. Tillsätt en koordinator för införandet.  
a. koordinator som hjälper arbetsgruppen med införande/implementering/manual och 

finns som stöd för kliniker under och efter införandet  
b. tillse finansiering och praktisk möjlighet att tillsätta och rekrytera koordinator  
 

3. Ta fram diagnosernas tekniska kravspecifikation. 
a. utifrån förstudien, den diagnosövergripande befintliga generiska modellen av IPÖ och 

barncancers behov. 
 

4. Acceptanstestning av utvecklat system  
a. arbetsgruppstest för att säkerställa funktionalitet och att systemet fungerar enligt 

kravspecifikation.  
b. kliniktestning för att utvärdera IPÖs funktion och arbetsflöden. 
c. ovan testning måste vara klar innan IPÖ införs på pilotkliniker. 

 
5. Framtagande av användarmanual 

a. behöver inte finnas klar till piloten men krävs innan IPÖ används i skarp drift och 
övriga kliniker kopplas på. 

b. kan dock vara fördelaktigt om manualen även kan testas av pilotklinikerna  
 

6. Utarbeta en implementeringsstrategi och plan för genomförande. 
a. vilka kliniker ska ingå i kliniktestningen och vilka ska ingå i pilottestningen baserat på 

lokala förutsättningar, tid och intresse. 
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Rekommendation till fortsatt arbete 

• Prioritera uppbyggnad av barncancers substansbibliotek/basfakta på INCA. Om detta inte 
finns på plats kan läkemedelsinformation inte kopplas till läkemedelsmodulen i IPÖ, ej 
heller automatöverföras från ordinationssystemen. 
 

• Fortsätt arbetet med att specificera och se över synkronisering och koppling av önskade 
variabler som ska visas i IPÖ från kvalitetsregistret i samråd med produktägare för 
barncancerregistret och produktägare för IPÖ. Involvera representanter från respektive 
vårdprogramgrupp (VPH och VSTB) i detta arbete. Se bilaga 1 och 2 med önskade 
variabler. 
 

• Ta kontakt med nationella arbetsgruppen för patientrapporterade mått (NAPM-gruppen 
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/patientrapporterade-matt/ ) innan utveckling av IPÖ påbörjas 
för att ha PROM-lösningen klar från första början. Hur löser man legitimerings frågan? 
(Bank ID) 
 

• Se över lösning till att kunna visa patientens individuella behandlingsöversikt i IPÖ. Detta 
kan med fördel göras tillsammans med Min vårdplan Barncancer då båda kunskapsstöden 
har likartade behov av att hitta en lösning för detta. Dialog har påbörjats med ordförande 
Karin Skillner Cosic under förstudien. 
I Min vårdplan kan man inte lägga in behandlingsöversikterna som ett formulär. Möjlighet 
finns att lägga in dem som en bild eller länka till dem om de ligger publicerade någon 
annanstans. 
 

• Gällande automatöverföring av strålterapidata är rekommendationen att ta kontakt med 
IPÖs produktägare Marie Lindqvist och informatiker för att från första början synkronisera 
variabler i strålterapimodulen mot IPÖ. Det finns två olika vägar att gå. IPÖ överför data 
till RADTOX alt. RADTOX visar data i IPÖ. 
 

• Utred möjlighet att automatiskt fånga öppenvårdsförskrivning/receptförskrivning för 
läkemedel som idag inte ordineras via Cytodos eller Cytobase– detta är möjligt via 
läkemedelsförteckningen (byter namn till nationella läkemedelslistan inom kort). 
Informerat samtycke krävs dock för att få tillgång till uppgifterna. Om och hur dessa sedan 
kan överföras till IPÖ behöver utredas vidare. 
Mer information om nationella läkemedelslistan finns på e-hälsomyndigheten: 
https://www.ehalsomyndigheten.se/fragor-svar/?sida=11 
 

• Hur ska man på klinikerna arbeta med IPÖ när den finns på plats?  
Definiera och förankra vilken/vilka funktioner i verksamheterna som ska registrera 
uppgifter i IPÖ och när i tid detta ska göras. Hur ska patientöversikten användas i det 
dagliga arbetet på kliniken? Då införande av IPÖ innebär ett förändrat arbetssätt behöver 
respektive barncancercentra tillsätta resurser för implementering och säkerställa att rutiner 
för IPÖ upprätthålls 
 

• Förberedelser innan kravspecifikation och utveckling. 

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientrapporterade-matt/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientrapporterade-matt/
https://www.ehalsomyndigheten.se/fragor-svar/?sida=11
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Tillsätt en arbetsgrupp som tar hand om rekommendationerna ovan och arbetar vidare 
med förberedelser innan utvecklare och produktägare påbörjar byggandet av en individuell 
patientöversikt för barncancer. 

 

Tänkvärt! 

Kan IPÖ fungera som en brygga mellan barn och vuxenvård? 

I och med att IPÖ tillämpar sammanhållen journalföring och det finns möjlighet för 
vårdgivare att dela information om samma patient, skulle man i vidareutvecklingen av IPÖ se 
över möjligheten till samarbete med vuxenvården. Genom att gemensamt ta fram och 
synkronisera variabler skulle IPÖ kunna fungera som en komplement till SALUB och brygga 
mellan barn och vuxensjukvård. Man skulle inom vuxenvården kunna fortsätta följa upp 
patienten i den patientöversikt som påbörjats av barnkliniken.  

Implementeringsplan 

Förslag till implementeringsplan av IPÖ för patienter med solida tumörer och patienter med 
svåra anemisjukdomar/benign hematologi. 

 

Implementering bör initialt ske genom att ett eller två (av sex) barncancercentra testar systemet 
som pilotkliniker. På dessa kliniker är det bra om en lokal arbetsgrupp tillsätts för att driva 
implementeringen framåt. Till stöd och hjälp finns koordinatorn och dokumentet, Stöd vid 
införande av Individuell patientöversikt (IPÖ) - att komma igång med arbetet att införa och 
implementera IPÖ i vårdverksamheten. https://cancercentrum.se/globalassets/vara-
uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/stod-vid-inforande-av-ipo.pdf 

En stor fördel är om representant från arbetsgruppen som tar fram kravspecifikationen finns 
med i den direkta vården på de kliniker som pilottestar systemet. 

Efter utvärdering av funktion, arbetsprocess och eventuella justeringar i systemet kan fler centra 
kopplas på. 

Man får i tid räkna med att implementeringen tar ca 6-12 månader inklusive pilottestning och 
utvärdering för att starta upp samtliga barncancercentra.  

Målet är att även länssjukhus knutna till respektive barncancercentrum också ska få tillgång till 
IPÖ. 

Som ett sista steg och breddinförande fortsätter således implementeringen på dessa sjukhus. 
Detta kommer att bli mer tidskrävande då det är en större mängd kliniker som ska få stöd av 
koordinator vid införande.  
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Regionala cancercentrum – regionernas nationella samverkan inom cancervården. 
Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård. 

www.cancercentrum.se 


