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Nyhetsbrev IPÖ september 2022 

Fredagen den 9 september publicerade IPÖ 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 njurcancer 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 för IPÖ njurcancer 

Läkemedel  

Variabel om specificering för behandlingsintention har lagts till i läkemedelsfliken vid val av 

Kurativ Behandlingsintention, som kan anges vid insättning av nytt läkemedel, där följande 

alternativ även nu kan anges:   

Neoadjuvant   

Adjuvant 

Aktuellt för IPÖ njurcancer 

Uppdaterat formulär som kan användas som mall för diktering till IPÖ njure publiceras under 

v.37 på följande länk: Dikteringsmall IPÖ njurcancer (cancercentrum.se) 

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/dikteringsmall-ipo-njurcancer.pdf
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Webbutbildningar IPÖ njurcancer 

Det finns två tillfällen under hösten, den 19 oktober samt 1 december kl:15–16 som man 

fortfarande kan anmäla sig till om man önskar en genomgång av IPÖ njurcancer. 

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

i systemet inkl genomgång av PROM och utskick av digital patientenkät från IPÖ. Anmälan 

mailas till viktoria.henell@rccmellan.se  

Inklusionstakt IPÖ njurcancer 

Den totala inklusionstakten i IPÖ för njurcancer är i september 2022, 2460 patienter.  

Uppdelat på regionerna är siffrorna enligt nedan:  

• Norr – 247 

• Mellansverige – 358   

• Stockholm/Gotland – 848 

• Region Sydöst – 311 

• Region Syd – 341 

• Region Väst – 355 

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 

Viktoria Henell 

IPÖ Koordinator Njurcancer & Hudmelanom 
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