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Nyhetsbrev IPÖ september 2022 

Den 9 september publicerade Individuell patientöversikt (IPÖ) en ny version (version 10.0). I 

releasen har man utvecklat såväl generiska som några diagnosspecifika delar i systemet. 

Detta nyhetsbrev beskriver kort vad som är nytt. Vill man läsa vidare om utvecklingsdelarna 

för IPÖ CNS 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.   

Releasenoteringar IPÖ 10.0 diagnosspecifika 

Inställningar/urval  

Användaren kan nu kryssa i att patienten är färdigregistrerad via variabeln “Färdigregistrerad” 

som finns under fliken “Inställningar/urval”. För att sedan lättare få en överblick över vilka 

patienter som är färdigregistrerade kan man aktivt göra valet att lägga till ”färdigregistrerad” 

som en av kolumnerna på startsidan.    

Patienten är färdigregistrerad när alla kontroller är avslutade eller när patienten är avliden.  

Aktuellt för IPÖ cancer i centrala nervsystemet 

Påminner om att Registerstyrgruppen för CNS-tumörer rekommenderar att registrera 

onkologisk uppföljning (motsvarande icke-kirurgisk blankett i kvalitetsregistret) i IPÖ CNS. 

Detta innebär att det räcker att registrera enbart i IPÖ. Statistikerna för CNS kvalitetsregister 

hämtar data från IPÖ att använda till de nationella rapporterna. Det då IPÖ ligger på den 
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tekniska plattformen INCA, samma tekniska plattform som används för samtliga nationella 

kvalitetsregister inom cancerområdet.  

Påminner även om att patientens PROM-enkäter speglas i IPÖ Enkäterna skickas ut från 

Regionala cancercentrum (RCC) till patienten via 1177 vårdguidens e-tjänster, tre respektive tolv 

månader efter diagnosdatum. Du som vårdgivare behöver alltså inte skicka ut enkäterna själv. 

Däremot kan du se patientens svar i IPÖ, genom att dessa speglas från kvalitetsregistret in i 

IPÖ. Patienten informeras i enkäternas följebrev att hens svar är en del av kvalitetsregistret, 

men att svaren även kan komma att diskuteras i patientmötet om verksamheten använder IPÖ. 

Webbutbildningar IPÖ CNS 

Det finns två utbildningstillfällen under hösten: 

• 6:e oktober, kl. 14-15  

• 11:e november, kl. 14–15  

Genomgången är digital och omfattar grunderna i IPÖ och hur man registrerar patientuppgifter 

i systemet. Anmälan mejlas till sara.friedrich@rccmellan.se.  

Anmälan kan även göras här: Arbeta i Individuell patientöversikt cancer i CNS - RCC 

(cancercentrum.se)  

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.   

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. 

 

Med vänlig hälsning 

Sara Friedrich 

IPÖ Koordinator IPÖ CNS 

Telefon: 0722 111 637                                                  E-post: sara.friedrich@rccmellan.se  
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