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Individuell patientöversikt, IPÖ 
IPÖ står för Individuell patientöversikt och är ett komplement till din patientjournal. IPÖ ger en 
grafisk sammanställning av informationen om ditt sjukdomsförlopp och dina behandlingar, 
presenterade på en tidslinje.  

I IPÖ finns information om bland annat: 

• Vårdkontakter – exempelvis besök och- telefonsamtal.

• Undersökningar – exempelvis olika röntgenundersökningar.

• Behandlingar – exempelvis läkemedelsbehandling, strålbehandling eller kirurgi.

• Analysresultat – exempelvis blodprover.

• Ifyllda enkäter – frågor kring mående.

 Din vårdgivare skickar ett meddelande via 1177 Vårdguiden när det finns ny information att
titta på i din IPÖ.

 Om du inte vill eller har möjlighet att logga in på 1177 Vårdguiden kan du be din vårdgivare
att skriva ut din IPÖ i pappersform.
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