Individuell
patientöversikt
(IPÖ)
Projekt för patientimplementering och
patientinformation - slutrapport
2022-02-14

Slutrapportering av projektet

Versionshantering

Datum

Förändring

2022-01-21

Första version

2022-02-11

Reviderad version efter remissförfarande

2022-02-14

Slutversion

Tack till alla er som har bidragit till projektet och gjort det möjligt att genomföra. Ni har alla bidragit med
tid och engagemang i genomförandet samt gett värdefulla kommentarer på slutrapporten. Vi vill speciellt tacka
deltagande vårdprofession på pilotklinikerna Länssjukhuset Ryhov och Universitetssjukhuset Sahlgrenska,
samt deltagande patientrepresentanter.

Projekt för patientimplementering och patientinformation
Rapporten utgiven av: RCC i samverkan
Februari 2022

2

Innehållsförteckning
Definitioner och förkortningar ............................................................................................ 2
Sammanfattning ................................................................................................................... 3
Kapitel 1 ............................................................................................................................... 5
Inledning ............................................................................................................................... 5
Bakgrund ............................................................................................................................... 5
Organisation och tidplan ........................................................................................................ 6
Kapitel 2 ............................................................................................................................... 7
Metod/projektets genomförande ......................................................................................... 7
Olika perspektiv inhämtades .............................................................................................................................. 8

Omvärldsanalys..................................................................................................................... 9
Deltagare............................................................................................................................... 9
Pilotkliniker ....................................................................................................................................................... 9
Deltagande diagnoser dialogseminarier med patientrepresentanter................................................................... 10
Arbetsutskottet IPÖ ......................................................................................................................................... 10

Datainsamling...................................................................................................................... 10
Framtagande av IPÖ Patientbroschyr .............................................................................................................. 10
Förberedelser IPÖ-patientvy ............................................................................................................................ 11
Förberedelser och genomförande pilottestning ................................................................................................. 11
Förberedelser och genomförande dialogseminarier .......................................................................................... 12
Diskussioner i IPÖ arbetsutskott ...................................................................................................................... 13
Sammanställning/analys .................................................................................................................................. 13

Begränsningar ..................................................................................................................... 13
Kapitel 3 ............................................................................................................................. 15
Resultat ............................................................................................................................... 15
Sammanfattning av iakttagelser .......................................................................................... 15
IPÖ Patientbroschyr ............................................................................................................ 16
IPÖ-patientvy ...................................................................................................................... 17
Visualisering av IPÖ-patientvy ......................................................................................................................... 17

IPÖ som en grund för kommunikation i vårdmötet ............................................................... 19
Kapitel 4 ............................................................................................................................. 21
Rekommendationer för fortsatt arbete.............................................................................. 21
IPÖ Patientbroschyr ............................................................................................................ 21

Utveckling IPÖ-patientvy ..................................................................................................... 21
IPÖ som en grund för kommunikation i vårdmötet ............................................................... 22
Breddinförande .................................................................................................................... 23
Konsekvensdiskussion breddinförande ............................................................................................................ 23

Referenser .......................................................................................................................... 26
Bilaga 1 – IPÖ Patientbroschyr (ARBETSMATERIAL)..................................................... 27
Bilaga 2 – Följebrev till patient på pilotklinik som beskriver projektet .......................... 30
Bilaga 3 – Utvärderingsenkät riktad mot patient på pilotklinik ...................................... 31
Bilaga 4 – Utvärderingsenkät riktad mot vårdprofession på pilotklinik ........................ 33

1

REGIONALA CANCERCENTRUM

Definitioner och
förkortningar
AU IPÖ – arbetsutskott IPÖ bestående av diagnosarbetsgruppernas arbetsgruppsledare,
projektledare IPÖ, produktägare IPÖ, kvalitetsansvarig IPÖ, IT-ansvarig INCA, statistiker IPÖ
och IPÖ diagnoskoordinatorer
INCA – Informationsnätverk inom cancervården
IPÖ – Individuell patientöversikt
NAPM – Nationella arbetsgruppen för PROM och PREM
PNR – Patient- och närståenderåd
PROM - Patient Reported Outcome Measures
RCC – Regionala cancercentrum
RCC sam – Regionala cancercentrum samverkansgrupp
Tooltip – benämning på hjälptexter i IPÖ patientvy
UX -designer - User Experience, profession som arbetar med design av grafiska gränssnitt och
användbarhet
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Sammanfattning
Detta projekt har syftat till att ta fram och testa informationsmaterial som beskriver Individuell
patientöversikt (IPÖ) för patienter. Projektet har även inkluderat att utveckla och tillgängliggöra
funktionen i IPÖ att kunna skicka ut IPÖ-patientvy till patienten via 1177-vårdguidens e-tjänster.
För att ta reda på hur IPÖ-informationen i broschyr och i IPÖ-patientvy upplevdes så utfördes
tester på två sjukhus. Som ett komplement till detta så anordnades dialogseminarium med
patientrepresentanter för att få ytterligare patientinput på ovanstående delar. Målsättningen med
projektet var att testa om den framtagna IPÖ-informationen kan användas generiskt, nationellt
samt att möjliggöra att patienter som har IPÖ inom sin cancerdiagnos skall få se sin IPÖpatientvy digitalt. Utvärderingarna från vårdprofession på pilotklinikerna kan också utgöra en
grund för framtagande av ett stöddokument eller rekommendation för hur vårdgivare kan arbeta
med IPÖ i vårdmötet med patient.
Datainsamling för att besvara projektets syfte/frågeställningar har samlats in genom kvalitativ
metod genom;
- enkätutvärderingar från pilottester på klinik.
- sammanställningar av diskussioner från digitala dialogseminarier med patientrepresentanter.
- diskussioner i IPÖ:s arbetsutskott, mellan september - december 2021.

IPÖ-patientbroschyr
Tagit fram
informationsmaterial kring
IPÖ mot patient &
utvecklat funktionen att
kunna skicka ut patientvy
till patient via 1177vårdguidens e-tjänster

Pilottest
• Lämna ut IPÖ-information
• Visa och utgå från IPÖ i
vårdmötet
• Skicka ut patientvy
• Utvärderingar (patient &
vårdprofession)

Generisk patientbroschyr som kan
användas nationellt
Rekommendation om
framtagande av ett
stöddokument att arbeta
med IPÖ i vårdmötet.
Önskemål på utformning
patientvyn för fortsatt
arbete

Dialogseminarium
Dialogseminarium med
patientrepresentanter.
Patientinformation & patientvy

Rekommendation om
breddinförande av
funktionalitet att skicka ut
IPÖs patientvy till
patienterna via 1177vårdguidens e-tjänster.

Resultatet visade att IPÖ Patientbroschyr bedömdes vara väl genomarbetad och kan, efter mindre
revideringar publiceras på IPÖ:s hemsida. IPÖ-patientvy ansågs behöva genomgå viss teknisk
utveckling för att underlätta patientens förståelse av IPÖ patientvy. Avseende IPÖ som grund för
kommunikation vid vårdmötet ansåg merparten av deltagarna att IPÖ är ett värdefullt verktyg i
vårdmötet. Vikten av genomgång av hjälptexter och namn på rader vid vårdmötet belystes.
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Sammanfattningsvis rekommenderar projektet följande:
-

Att IPÖ Patientbroschyr, efter mindre revideringar, kan lämnas över till en sista
genomgång av kommunikatör med specialistkompetens inom patientinformation för att
sen genomgå layout och publiceras för utskrift på www.cancercentrum.se
Att genomföra teknisk utveckling/utformning av IPÖ-patientvy, utifrån den
prioriteringsordning som tas fram och enligt de riskanalyser som genomförs enligt rutin
kring de olika utvecklingsdelarna som framkommit i projektet.
Att planera och genomföra breddinförande av funktionen; att i IPÖ kunna skicka ut
IPÖ-patientvy till patienten via 1177-vårdguidens e-tjänster för samtliga diagnoser under
2022.
Att ett stöddokument tas fram, som kan utgöra en grund för vårdprofessionen att utgå
från när vårdgivaren skall börja kommunicera och skicka ut IPÖ-patientvy till patient.
Stöddokumentet kan publiceras på IPÖ:s hemsida [9] där andra typer av stöddokument
för vårdprofessionen finns.
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KAPITEL 1

Inledning
Följande slutrapport Projekt för IPÖ-patientimplementering och patientinformation är ett uppdrag kopplat
till projektet Patientöversikter i cancervården 2018–2021. I juli 2021 gick ansvar för fortsatt
utveckling och förvaltning av IPÖ över till RCC i samverkans arbetsgrupp för IPÖ. Patientöversikten
har under projektets gång fått namnet Individuell patientöversikt (IPÖ) och kommer i rapporten
genomgående att benämnas därefter.
IPÖ är ett komplement till patientjournalen och ger en grafisk sammanställning av information
om patientens sjukdomsförlopp och behandlingar, presenterade på en tidslinje.

Se Patientöversikter - Införandeprojekt 2018-2021 - RCC (cancercentrum.se) för ingående
information om IPÖ och dess införandeprojekt

Bakgrund
RCC och projektet Patientöversikter i cancervården har tagit fram IPÖ för totalt åtta
cancerdiagnoser. Under projektet har patientperspektivet beaktats genom bland annat
patientrepresentation i styrgrupp samt i hälften av diagnosers arbetsgrupper samt att åtta
workshops har ägt rum (2020–2021) med patient och närståenderepresentanter (n.42) från de
olika cancerdiagnoser som nu har IPÖ. Informations- och kommunikationsmaterial har tagits
fram med fokus på vårdverksamheter och professionen som användare av systemet. Ett nästa
steg var att ta fram riktat informations- och kommunikationsmaterial kring IPÖ som riktar sig till
patient, vilket var utgångspunkten i detta projekt.
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Projektet har syftat till att ta fram och testa informationsmaterial som beskriver IPÖ för
patienter. Projektet har även inkluderat att utveckla och tillgängliggöra funktionen i IPÖ att
kunna skicka ut IPÖ-patientvy till patienten via 1177-vårdguidens e-tjänster. Målsättningen med
projektet var att testa om den framtagna IPÖ-informationen kan användas generiskt, nationellt
samt att möjliggöra att patienter som har IPÖ inom sin cancerdiagnos skall få se sin IPÖpatientvy digitalt. Det senare innefattar att inhämta kunskap för att undersöka om och hur
breddinförande av funktionaliteten av IPÖ-patientvy till patienterna via 1177-vårdguidens etjänster kan genomföras.

Organisation och tidplan
Beställare var projektledaren för Projektet patientöversikter i cancervården. Se organisationsbild nedan.

Organisation

Styrgrupp: Arbetsutskott
IPÖ*

Beställare
Projektledare IPÖ, Maria Sörby
Projektdeltagare
•
Produktägare IPÖ, RCC
•
Nationell registersamordnare, RCC
•
IT-ansvarig INCA, RCC
•
Kommunikatör, RCC

Projektledare
Diagnoskoordinator IPÖ, Sara Friedrich
Diagnoskoordinator IPÖ, Viktoria Henell

Referensgrupper
Diagnosarbetsgrupper
Patient/närståendeföreningar
Diagnoskoordinatorer

Pilotprojektet
•
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
•
Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg

Representant
PNR

Representant
NAPM

*Vid ordinarie arbetsutskotts (AU) - möten

Projektet genomfördes under juni – december 2021. Rapporten är skriven av projektledarna.
Projektets styrgrupp var arbetsutskott IPÖ, bestående av diagnosarbetsgruppernas
arbetsgruppsledare, projektledare IPÖ, produktägare IPÖ, kvalitetsansvarig IPÖ, IT-ansvarig
INCA, statistiker IPÖ och IPÖ diagnoskoordinatorer. Styrgruppen har informerats löpande
under ordinarie arbetsutskottsmöten för IPÖ.
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KAPITEL 2

Metod/projektets
genomförande
Projektets genomförande inkluderade flera olika delar. Detta för att fånga in flera delar av både
patientperspektiv och perspektiv från vårdprofession. Genomförandet av projektet delades av
projektledarna in i olika arbetspaket med olika aktiviteter i varje arbetspaket.
Arbetspaket 1.
- Projektplan med omvärldsanalys kring patientmedverkan.
- Kontakt med pilotkliniker (n:2). Tre IPÖ-diagnoser som hade kommit i gång med arbetet med
IPÖ på de två pilotklinikerna inkluderades i projektet, bröstcancer, hudmelanom och
prostatacancer.
- Information lämnades kring projektet till IPÖ-Arbetsutskott.
- Framtagande av patientinformation, IPÖ Patientbroschyr. Se Bilaga 1. IPÖ Patientbroschyr
Arbetspaket 2.
- Framtagande av följebrev som beskrev projektet (till patient) och arbetet för att kunna skicka ut
patientvy från IPÖ till 1177-vårdguidens e-tjänster. Se Bilaga 2. Följebrev till patient på pilotklinik som
beskriver projektet.
- Funktionen kopplades på, på de berörda testklinikerna i pilotprojektet. Detta innebar att en
knapp visualiserades i IPÖ-översiktsvy för att spara och skicka ut en bild av IPÖ-patientvy till
patienten via 1177-vårdguidens e-tjänster.
Start av pilottester på de två pilotsjukhuset:
- Pilottesterna utgjordes av att lämna ut följebrev om projektet till utvalda patienter med IPÖ
Patientbroschyr och att gå igenom IPÖ med patienten vid vårdmötet.
- Vårdmötet avslutades med att vårdgivaren skickade ut IPÖ-patientvy till patienten via 1177vårdguidens e-tjänster.
- Patienten ombads sedan att logga in hemifrån för att titta på sin IPÖ-patientvy och att efter det
besvara en enkät med frågor kring IPÖ Patientbroschyr, muntlig information vid vårdmötet och
betydelsen av att kunna logga in och se sin IPÖ-patientvy. Se Bilaga 3. Utvärderingsenkät riktad mot
patient på pilotklinik.
- Utvärderingsenkät utformades så att patienterna kunde besvara denna anonymt genom en länk
eller QR-kod.
- Utvärderingsfrågor utformades också riktade mot vårdprofession på pilotklinikerna. Se Bilaga 4.
Utvärderingsenkät riktad mot vårdprofession på pilotklinik.
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Arbetspaket 3.
För möjliggöra ytterligare patientmedverkan och för att knyta samman med tidigare genomförda
patientworkshop inom IPÖ-projektet, inkluderades samma patienter som deltagit i workshop i
detta projekt:
- Samtliga 42 deltagare bjöds in till ett informationsmöte som beskrev projektet.
- Två dialogseminarium genomfördes för att inhämta input på IPÖ Patientbroschyr och IPÖpatientvy.
Arbetspaket 4.
- Sammanställning utifrån dokumentation vid dialogseminarium samt sammanställning av
utvärderingar från pilotkliniker.
- Presentation/dialog IPÖ-AU kring preliminära resultat.
- Avslutningsvis sammanfattades projektet med resultat och rekommendationer i en slutrapport.

Olika perspektiv inhämtades
Projektets olika aktiviteter i arbetspaketen syftade till att inhämta kunskap inom flera olika delar
och olika perspektiv, se bild nedan, för att skapa en förståelse kring hur IPÖ kan förstås och
kommuniceras mellan vårdgivare och patient. Sammantaget syftade dessa perspektiv till att
utröna om och hur projektet kan rekommendera ett breddinförande av funktionalitet att skicka ut
IPÖ-patientvy till patienterna via 1177-Vårdguidens e-tjänster.
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Omvärldsanalys
I det förberedande arbetet genomfördes en kortare omvärldsanalys angående patientmedverkan
och patientinformation. Information inhämtade från bland annat Socialstyrelsen, Din skyldighet att
informera och göra patienten delaktig, Handbok för vårdgivare, chefer och personal [1]. Ytterligare
information inhämtades från en publikation från SKR, När brukare och patienter blir medskapande [2]
samt Shared decision making, National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
guideline [3]. Inom projektet finns erfarenhet av att IPÖ såväl som kunskapsstödet Min vårdplan
kan bidra och skapa bättre förutsättningar för patienter att förstå och vara delaktig i sin egen vård
[5].
Under 2020 genomfördes workshops med patient- och närståenderepresentanter från samtliga
IPÖ-diagnoser. Allt material som framkom i dessa workshops sammanställdes i rapporten
Patientens perspektiv på IPÖ [4] som också användes som grund och inspiration i detta projekt.
Sammanfattningsvis visar ovan referenslitteratur på vikten av att göra patienter informerade,
delaktiga i sin egen vård, vilket kan skapa trygghet för patienten och ökad kunskap kring
patientens situation för vårdgivaren. Det beskrivs också att vikten av att information som ges till
patient bör vara anpassad på ett sådant sätt att patienten kan ta till sig information kring sitt
hälsotillstånd och eventuella behandlingar. Dialogen mellan vårdprofession och patient bör vara
öppen och lyhörd så att patienten känner sig tagen på allvar.
Att göra patienter delaktiga i exempelvis framtagande av patientinformation är betydelsefullt då
patienterna besitter perspektiv, kunskap och erfarenheter av central vikt för slutresultatet. Viktigt
är att informationen som tas fram utgår från patienternas behov.
Utifrån omvärldsanalys och tidigare erfarenheter av vikten av patientmedverkan i IPÖutvecklingen, valdes därför att involvera ett större antal patienter.

Deltagare
Pilotkliniker
Profession

Totalt sex diagnosansvariga läkare, samtliga onkologer (tre läkare på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg och tre läkare på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping) inom
cancerdiagnoserna bröstcancer, prostatacancer och hudmelanom tillfrågades om att delta i
projektet på de två pilotsjukhusen. På Sahlgrenska var två verksamma på den onkologiska
kliniken och en på den urologiska kliniken. På Ryhov var samtliga diagnosansvariga läkarna
verksamma vid den onkologiska kliniken. En vårdutvecklare inkluderades också i projektet på ett
av sjukhusen. Cancerdiagnoserna valdes utifrån att de bedömdes ha kommit långt i arbetet med
IPÖ inom sina kliniker. En av de diagnosansvariga läkarna tvingades tyvärr hoppa av projektet
vid start av pilottester på grund av tidsbrist.
Patient

Totalt antal patienter som tillfrågades att delta var 24. Av dessa avstod sex att delta. Totalt 18
patienter fick det följebrev som beskrev projektet samt IPÖ Patientbroschyr. Patienterna fick se
och förklarat sin IPÖ vid vårdmötet. Av de 18 patienterna valde sex patienter att besvara den
anonyma utvärderingsenkäten.
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Deltagande diagnoser dialogseminarier med patientrepresentanter
Nedan redogörs för deltagande diagnoser på dialogseminarierna.
Informationsmöte - sep

Dialogseminarium 1 - okt

Dialogseminarium 2 - nov

Representerade diagnoser
– totalt 14 deltagare

Representerade diagnoser
– totalt nio deltagare

Representerade diagnoser
– totalt åtta deltagare

•

Melanom

•

Melanom

•

Melanom

•

Myelom

•

Myelom

•

Myelom

•

Lungcancer

•

Lungcancer

•

Cancer i CNS

•

Cancer i CNS

•

Cancer i CNS

•

Prostatacancer

•

Prostatacancer

•

Prostatacancer

•

Bröstcancer

•

Bröstcancer

•

Bröstcancer

•

Äggstockscancer

•

Njurcancer

•

Ung Cancer

Arbetsutskottet IPÖ
Arbetsutskottet för IPÖ består av 21 medlemmar med följande funktioner:
diagnosarbetsgruppernas arbetsgruppsledare, projektledare IPÖ, produktägare IPÖ,
kvalitetsansvarig IPÖ, IT-ansvarig INCA, statistiker IPÖ och IPÖ diagnoskoordinatorer.

Datainsamling
Datainsamling för att besvara projektets syfte/frågeställningar har samlats in genom kvalitativ
metod genom;
- enkätutvärderingar från pilottester på klinik.
- sammanställningar av diskussioner från digitala dialogseminarier med patientrepresentanter.
- diskussioner i IPÖ:s arbetsutskott, mellan september - december 2021.
Nedan följer utförlig beskrivning av projektets genomförande.

Framtagande av IPÖ Patientbroschyr
Inledningsvis skissades ett generiskt patientflöde för IPÖ upp av deltagande profession från
pilotklinikerna. Detta för att använda som arbetsunderlag för att ta fram utkast till
patientbroschyren. Frågor som framkom var:
1) När i flödet bör information ges till patienten?
2) Vilken information bör ges?
3) Huruvida broschyren bör anpassas per diagnos eller vara generisk?
Frågorna diskuterades med profession som arbetar med IPÖ och utifrån svaren arbetade
projektledarna, tillika diagnoskoordinatorer IPÖ, fram ett första utkast på broschyren som sedan
bearbetades utav professionen (läkare, sjuksköterska, verksamhetsutvecklare) från pilotklinikerna.
Professionen var ense om att broschyren skulle utformas generiskt för IPÖ.
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I framtagandet av broschyren valdes medvetet att enbart inkludera professionsrepresentanter.
Detta eftersom patienter skulle få utvärdera broschyren via pilotklinikernas testning samt att
patientperspektivet skulle beaktas på kommande dialogseminarier.
Slutgiltigt utkast gick på remiss till kommunikatör på RCC samt till produktägare IPÖ,
kvalitetsansvarig IPÖ och projektledare IPÖ. Broschyrutkastet togs fram i Word-format.
Slutgiltig version av broschyren kommer att genomgå tillgänglighetsanpassning, kvalitetssäkras av
kommunikatör med specialistkompetens på patientinformation samt layoutas av
kommunikationsbyrå.

Förberedelser IPÖ-patientvy
Den tekniska lösningen för att skapa ”patientvy” i IPÖ och skicka till 1177 vårdguidens etjänster, via dess meddelandefunktion, fanns redan utvecklad i IPÖ och på 1177 Vårdguiden vid
projektstart. Funktionen fanns dold i systemet och behövde kopplas på för de deltagande
pilotklinikerna inför testning.
”Patientvy” i IPÖ innebär att enbart översiktvyn i IPÖ, i samma format som vårdprofessionen
ser, skickas till patienten digitalt. Hen kan då se sin IPÖ-patientvy digitalt hemifrån efter att ha
loggat in med Bank-id. IPÖ-patientvy uppdateras inte i realtid utan vårdprofession väljer om och
när patienten kan ta del av sin IPÖ-patientvy. IPÖ-patientvy är interaktiv, dvs att patienten
hemifrån kan föra muspekaren över symbolerna, för att erhålla samma information hen sett i
patientmötet. Patienten kan inte redigera någon information.

Förberedelser och genomförande pilottestning
Projektledarna informerade/förberedde respektive läkare vid pilotsjukhusen via videomöte. För
deltagande kliniker och diagnoser se Pilotkliniker. Samtliga läkare hade vana av att arbeta med IPÖ
sedan tidigare. Flertalet patienter var också vana sedan tidigare att läkaren visar upp IPÖ i
patientmötet.
Pilotsjukhusens uppdrag innefattade att:
•

•
•
•
•
•
•
•

Identifiera lämpliga patienter att tillfråga om deltagande, om möjligt ca 5–10 patienter per
diagnos. Urvalet gjordes utifrån att vårdgivaren redan hade en etablerad kontakt med
patienten och en upprättad IPÖ fanns med inrapporterade uppgifter. Vårdgivaren fick i
uppgift att lämna IPÖ Patientbroschyr till patienten med följebrev som beskrev projektet
samt fråga om deltagande i att logga in på sin IPÖ-patientvy hemifrån (pilot under
utveckling).
Använda IPÖ i vårdmötet, dvs visa IPÖ via datorskärm under patientens besök och kort
förklara IPÖ:s uppbyggnad.
Skapa ”Patientvy” i IPÖ och skicka meddelande till 1177vårdguiden så att patienten kan
ta del av sin IPÖ-patientvy.
Lämna ut länk till patienten för anonymiserad utvärdering digitalt.
Utvärdera projektets delar ur ett professionsperspektiv (om flera diagnoser, en värdering
per diagnos), digitalt.
Tycka till/godkänna slutversion av IPÖ Patientbroschyr.
Tycka till angående rekommendation för fortsatt arbete med IPÖ-patientvy.
Ge input till slutrapport.
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Förberedelser och genomförande dialogseminarier
Samtliga deltagare från genomförda workshops (beskrivet i bakgrunden), bjöds i september 2021
in till ett digitalt informationsmöte om projektet. På mötet ombads deltagarna att utse två
representanter per patientförening/diagnos för deltagande i två digitala dialogseminarier under
hösten 2021. För deltagande diagnoser se Deltagande diagnoser dialogseminarier med patientrepresentanter.
Dialogseminarium 1

Efter en kort introduktion delades deltagarna in två digitala grupprum. Från projektet fanns, i
respektive grupprum, en person som modererade samt en person som dokumenterade
deltagarnas svar.
Aktivitet i grupprum – IPÖ Patientbroschyr: Deltagarna fick förbereda sig innan
dialogseminariet genom att läsa igenom broschyren samt svara på följande frågor:
•

Var informationen i IPÖ Patientbroschyr begriplig? (Om nej varför inte?)

•

Var det något i IPÖ Patientbroschyr som du tycker saknades eller kan utgå? (Beskriv
gärna)

•

När anser du att det är rätt tillfälle att introducera IPÖ Patientbroschyr till dig som
patient?

Aktivitet i grupprum – IPÖ-patientvy: Deltagarna gavs här ingen förberedelse genom att få se
IPÖ-patientvy innan dialogseminariet. Projektledarna hade förberett en IPÖ-diagnos att visa upp
i demomiljö. Att endast en IPÖ-cancerdiagnos patientvy visades upp beslutades utifrån
tidsperspektivet. Tiden för dialogseminarium på två timmar vid två tillfällen bedömdes inte räcka
till att gå igenom samtliga åtta IPÖ-diagnoser. IPÖ-melanom bedömdes vara en diagnos med
flera generiska delar och diagnosen hade PROM vilket var bra att kunna visa upp. Moderatorn
visade upp IPÖ-patientvy melanom via delad skärm utan att ge någon ingående förklaring av vad
deltagarna såg. Detta var avsikten för att få insikter i hur deltagarna uppfattade IPÖ-patientvy vid
en första anblick.
Moderatorn ställde frågor kring:
•

Helheten: Frågor ställdes kring var uppmärksamheten riktades först och vilka
funderingar som dök upp. Vidare diskuterades vad som saknades och vad som var
överflödigt i IPÖ-patientvy.

•

Namn på rader: Frågor kring namnen på raderna till höger i översikten; förståelsen av
dess innebörd och om någon information saknades.

•

Tooltips/hjälptexter: Frågor ställdes kring förståelsen av tooltips/hjälptexter;
förståelsen av dess innebörd och om någon information saknades.

Deltagarna återsamlades i helgrupp för gemensam reflektion och introduktion till
dialogseminarium 2.
Deltagarnas svar sammanställdes och mejlades ut, varvid deltagarna gavs möjlighet att respondera
innan dialogseminarium 2.
Dialogseminarium 2

Inledningsvis presenterades preliminära resultat från det då pågående pilotprojektet, samt insikter
från dialogseminarium 1. Efter det delades deltagarna in två digitala grupprum, samma
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uppdelning som i dialogseminarium 1. Från projektet fanns, i respektive grupprum, en person
som modererade samt en person som dokumenterade deltagarnas svar.
Aktivitet i grupprum – IPÖ-patientvy: till skillnad från dialogseminarium 1 gavs nu deltagarna
en introduktion till patientvy, så som skulle kunna ske i ett vårdmöte. Moderatorn visade IPÖpatientvy via delad skärm och förklarade patientvyns uppbyggnad och dess symboler mer
ingående. Moderatorn ställde frågor kring:
•

Visualisering/design IPÖ-patientvy – hjälptexter: Deltagarna ombads att reflektera
fritt samt svara på:
o Vad är svårt att förstå?
o Vad behöver förtydligas?

•

Visualisering/design IPÖ-patientvy utifrån förslag dialogseminarium 1: Deltagarna
fick här se en prototyp på patientvy utifrån de förslag som inkommit i dialogseminarium
1 och återkoppla om förslagen uppfattats korrekt.

Deltagarna återsamlades i helgrupp för gemensam reflektion och information om avslut av
projektet och fortsatt utvecklingsarbete.
Deltagarnas svar sammanställdes och mejlades ut, varvid deltagarna gavs möjlighet att respondera
innan slutrapportering av projektet.

Diskussioner i IPÖ arbetsutskott
IPÖ arbetsutskott (AU), bestående av bland annat arbetsgruppsledaren för respektive IPÖdiagnosarbetsgrupp, informerades om projektet i september 2021 på ordinarie
arbetsutskottsmöte. I december 2021 delgavs AU på ordinarie möte projektets preliminära
resultat med efterföljande diskussion. Diskussionssvaren dokumenterades och inkluderas i
slutrapporten.

Sammanställning/analys
-

Enkätutvärderingarna från pilotklinikerna analyserades/sammanställdes.
Information som inhämtades på dialogseminarierna dokumenterades under mötet i Excel
och svaren analyserades och sammanställdes av projektledarna. Resultatet mejlades ut till
seminariedeltagarna, vilka gavs möjlighet att respondera.
Reflektioner från dialog i IPÖ-AU dokumenterades och sammanställdes.
Slutrapporten gick på remiss till profession på pilotklinikerna, seminariedeltagare samt
IPÖ AU.

Begränsningar
Data har i huvudsak inhämtats från personer, både profession och patienter som är insatta i IPÖarbetet, vilket skulle kunna tänkas ge ett positivt resultat. Givet projektets tidsbegränsning har
detta dock bedömts vara nödvändigt.
Urvalet av patienter som testat att logga in på sin IPÖ via 1777 vårdguidens e-tjänster har valts ut
från professionen som testat funktionen. Patienterna var därför anonyma för rapportskrivarna.
Således har ingen hänsyn tagits till perspektiv som exempelvis sjukdomsfas, kön, etnicitet, ålder
eller socioekonomisk tillhörighet, i urvalet. Likaså gällde för patientrepresentanterna på
dialogseminarierna.
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Tankar kring huruvida informationen i IPÖ Patientbroschyr samt IPÖ-patientvy, bör testas av
närstående har lyfts. IPÖ Patientbroschyr bedömdes kunna förstås även av närstående. Avseende
IPÖ-patientvy så har närståendeperspektiv medvetet valts bort då den tekniska lösningen på 1177
vårdguidens e-tjänster/INCA, för närvarande inte stödjer att närstående kan ta del av IPÖpatientvy via egen inloggning.
Under pilotprojektet har patientinput inhämtats genom en utvärderingsenkät. Vår förhoppning
var att samtliga patienter som deltog i projektet skulle besvara utvärderingsenkät för att leda till
ett så kallat totalt urval [6]. Utvärderingsenkäten riktad till patient på pilotklinik var utformad som
en webbenkät så att patienten kunde ta del av den genom en länk eller QR-kod. Svarsfrekvensen
på utvärderingsenkäten var 6 av 18 svarande patienter. SurveyMonkey skriver att när det gäller
webbenkäter anses en svarsfrekvens på 20–30% mycket bra [8]. Dock är urvalsgruppen liten på 6
svarande patienter. Projektledarna diskuterade eventuella fördelar och nackdelar med att
utvärdera genom att skicka ut en enkät. Risken finns att urvalsgruppen väljer att avstå från att
besvara enkäten samt att risken finns att frågorna kan missförstås. Fördelen med att använda sig
av enkät var ändå att metoden var enkel och att patienterna kunde förbli anonyma i projektet [6].
I projektet eller utvärderingarna har det inte framgått om det har varit svårt eller några problem
att logga in i enkäten.
Urvalet som deltog i pilotprojektet var tre IPÖ-cancerdiagnoser och inte samtliga åtta. När
projektet startade tillfrågades tre diagnoser på två sjukhus kring deltagande i projektet. När
pilotprojektet sedan startade så valde en diagnos (vid ett av sjukhusen) att hoppa av sitt
deltagande. Även detta medförde en minskning av möjlig input i projektet.
Under dialogseminarierna visades endast en cancerdiagnos IPÖ-patientvy upp och inte samtliga
åtta. Detta kan anses som en begränsning att inte input inkommit på alla delar i alla
cancerdiagnosers IPÖ-patientvy.
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KAPITEL 3

Resultat
Följande kapitel redogör för projektets resultat och presenteras utifrån rubrikerna IPÖ
Patientbroschyr, IPÖ-patientvy samt IPÖ som grund för kommunikation vid vårdmötet. Resultatet är
sammanställt utifrån enkätsvar från patienter (n.6) på pilotklinikerna och enkätsvar från
vårdprofession (n.5) som deltagit i projektet på pilotklinikerna samt svar från
patientrepresentanterna (n.9) vid dialogseminarium.
Resultatet visar sammanfattningsvis att IPÖ Patientbroschyr bedömdes vara väl genomarbetad och
kan, efter mindre revideringar publiceras. IPÖ-patientvy ansågs behöva genomgå viss teknisk
utveckling för att underlätta patientens förståelse av IPÖ-patientvy. Avseende IPÖ som grund för
kommunikation vid vårdmötet ansåg merparten av deltagarna att IPÖ är ett värdefullt verktyg i
vårdmötet. Vikten av att genomgång av hjälptexter och namn på rader vid vårdmötet belystes.
I Kapitel 4 presenteras rekommendationer för fortsatt arbete utifrån resultatet.

Sammanfattning av iakttagelser
Nedan redogörs en sammanfattning av de iakttagelser av behov som gjort under projektet.
Resultatlista
Det är svårt att förstå varför biverkansraden inte ligger tillsammans med läkemedel.
Önskemål att patientens namn och personnummer skall stå överst/först och sedan diagnos i IPÖ-patientvy.
Det kan vara svårt att förstå namnen på raderna i översikten. Tex basdata ECOG osv. Förslag är att lägga in
info (i) efter varje rad och ha en kort förklaring.
Patienterna vill själva kunna välja vilket tidsintervall översikten ska visa.
Önskemål att kunna se en utveckling av måendet som rapporterats in via enkäter över tid. Ett förslag var att
kunna se en siffra i ”ringen” för enkäter.
Färger och symboler är svåra att förstå utan förklaring.
Önskemål kring ett IPÖ-patientvy-FAQ på webben som kan förklara ovanstående.
Önskemål att se referensvärden på labbdata.
Önskemål att benämna enkäter som Livskvalitet och hälsa eller Hälsoenkät.
För IPÖ-melanom så önskades att se sjukdomsstadium tydligare i översiktsbilden.
Studier anses inte lika viktigt som annan information och skulle kunna flyttas längst ner i översiktsbilden.
Önskemål att se en tidslinje för strålbehandling från startdatum till slut.
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Önskemål att kunna se andra typer av biverkningar som inte enbart är kopplade till läkemedelsbehandling.
Önskar kunna se uppföljning av biverkningar. Förslag att ändra till grönt kryss när biverkan upphör. Eller linje
med stopp när biverkan upphört.
Det kan vara svårt att förstå vad som är ett läkemedel om patienten inte känner till substansnamnet.
Ordet palliativ (som används för att beskriva behandlingsintention) kan upplevas som värdeladdat för
patienter som lever länge med en icke-kurativ cancer som upplevs som kronisk. Andra patienter påtalade
vikten av att kunna se behandlingsintention. Frågan innehåller flera dimensioner och på olika sätt för olika
patientgrupper.

Nedan följer utförlig beskrivning av resultatet.

IPÖ Patientbroschyr
Övergripande input om IPÖ Patientbroschyr

På frågan om informationen i broschyren var begriplig svarade 100 procent (n.6) i patientenkät
på pilotklinikerna att den var det. En person angav att hen saknade ett enklare språk vid fråga på
om något saknades eller kunde utgå. Inget i informationsbroschyren till patienten ansågs kunna
utgå.
Den generella uppfattningen som framkom vid dialogseminarium kring IPÖ Patientbroschyr var
att den ger en förståelse och introduktion till varför man som patient skall titta på sin IPÖ. IPÖ
Patientbroschyr bedöms som viktig ur ett patientperspektiv. Deltagare formulerar att texten och
innehållet var bra beskrivet, men att några delar skulle kunna utvecklas ytterligare. Exempel på
det är att bilden IPÖ-översiktsvy borde stå mer i centrum och vara tydligare.
Ett annat förslag utifrån patientrepresentanter vid dialogseminarium var att förkorta texten och
hänvisa till 1177-vårdguiden för att kunna läsa mer information där. Sammanfattningsvis så tyckte
majoriteten att delarna var bra beskrivna och inte behöver ändras. Någon saknade mer
information kring hur patienten kan följa sitt mående över tid och föreslår att texten som står
kring enkäter skulle kunna utvecklas vidare. En annan deltagare uttryckte att texten kring enkäter
kunde tas bort. Inledningen i IPÖ Patientbroschyr föreslogs kunna vara ännu mer ”säljande”.
Betoningen bör ligga på det som är bra med IPÖ. Förslogs ny underrubrik till titeln-”Ett sätt att
visualisera din vårdresa”.
När anses lämpligt att lämna ut IPÖ-Patientbroschyr till patient

Patienterna har angett olika tidpunkter för när det är rätt tillfälle att få IPÖ Patientbroschyr
introducerad till sig. Här följer exempel på citat utifrån patientenkät på pilotklinikerna ”redan vid
första besöket”, ”när som helst”, ”vid ett läkarbesök”, ”vårdgivaren får göra en personlig bedömning av patienten
när det känns aktuellt”.
Vid dialogseminarium med patientrepresentanterna uttryckte flertalet patienter att IPÖ
Patientbroschyr kan lämnas ut i ett tidigt skede till patienten för att ge information om att IPÖ
finns, men att som patient sedan själv få frågan när hen vill se sin IPÖ och få den utskickad. Det
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ansågs viktigt att vårdgivaren är lyhörd för när det kan vara aktuellt att ställa frågan till patienten
när hen vill se sin IPÖ.
Ur ett vårdgivarperspektiv så svarade vårdgivarna: ”Kan skicka med i kallelsen så har patienten tid att
fundera”. Eller: ”Ofta andra besöket. 1a besöket är det så mycket annan info och överväldigade patienter”
”Kanske bäst vid första återbesök”.” När man pratar kring behandling/planering mot slutet av läkarbesöket.”

IPÖ-patientvy
Nedanstående resultat är framför allt inhämtat från dialogseminarium då utvärderingarna på
pilotklinik inte gav input till några specifika delar kring visualisering av IPÖ-patientvy. När något
resultat ändå kommer från pilotklinikerna så redovisas det genom att skrivas som citat nedan.

Visualisering av IPÖ-patientvy
Vid dialogseminarium uppgav patientrepresentanterna att IPÖ och IPÖ-patientvy öppnar upp
för delaktighet i vården och skapar personcentrerad vård. Vidare beskrivs upplevelsen av att både
IPÖ och Min vårdplan är centrala verktyg för patienten. När patientrepresentanterna fick
fördjupa sig i bilden av IPÖ-patientvy uttrycktes att symbolerna och färgerna i IPÖ-patientvy ger
ett rörigt intryck. Patientrepresentanterna funderade ganska mycket på hur symbolerna hänger
ihop, om alla trianglar betyder samma sak, och även om betydelsen kring färgerna. Betyder färgen
gul alltid samma? Det framkom olika förslag hur färgernas betydelse skulle kunna tydliggöras och
förklaras. Exempelvis en FAQ som bara beskriver symboler och färger eller att det under mötet
tydliggöra behovet av att vårdgivaren förklarar det som visualiseras i IPÖ, om det inte kan
tillgodoses på annat sätt. Deltagarna i dialogseminariet trodde att det kan räcka att få sin IPÖ
med färger och symboler förklarat för sig vid ett tillfälle, för att sedan komma ihåg det när
patienten loggar in hemifrån och tittar på sin IPÖ. Den muntliga övergripande beskrivningen av
IPÖ i vårdmötet ansågs viktig.
IPÖ-AU har under projektet kommenterat att de inte önskar byta ut begrepp mellan IPÖöversiktsvy och IPÖ-patientvy annat än om nödvändigt, eftersom detta skulle kunna medföra
risk för missförstånd mellan patient och vårdgivare.
Förslag på ändringar av IPÖ-patientvy

Under dialogseminarierna inkom en rad förslag på hur IPÖ-patientvy skulle kunna förstås på ett
bättre sätt. Inför dialogseminarium nr 2 togs en modifierad prototypversion av IPÖ- patientvy
fram för att säkerställa att deltagarnas önskemål uppfattats på rätt sätt. Förslaget visades upp och
samtliga var positiva till de delar som visades upp, se bild nedan. Bland förändringarna fanns;
patientens namn före namnet på diagnosen (1), informationstext som går att klicka upp vid namn
på raderna (2), labprov LD ändrades till att stå skrivet lodrätt (3) samt förslag på hur
tidsintervallet kan ändras (4).
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Övriga förslag på ändringar som togs upp kring visualisering IPÖ-patientvy var att för IPÖmelanom så önskade patientrepresentanterna se sjukdomsstadium tydligare. Flera personer
utryckte att de önskade se läkemedel högre upp i IPÖ-patientvy och biverkan (5) efter det. Längst
ner i IPÖ-patientvy borde studier finnas, då det inte ansågs prioriterat.
Patient Reported Outcome Measures (PROM)

Deltagarna i dialogseminarierna såg positivt på hur enkäterna visualiseras. Vikten av att kunna se
den totala siffran (6) för livskvalitet framhävdes. Patientrepresentanterna ville också kunna följa
sin PROM över tid. Ett förslag var att koppla en viss typ av svar till tidslinjen för att kunna få
ännu bättre överblick. Det uppfattades som positivt när ordet enkät lades till innan QLQC30,
men fortfarande kvarstår synpunkter på namnet på enkäterna. Positivt var funktionen att klicka
på ringen för att få se sina svar utförligt.
Tooltips/hjälptexter

Under dialogseminarium nummer två, visades två varianter av innehåll på tooltips/hjälptexter.
Gruppen var delad kring vilket förslag som ansågs vara bäst. Det första förslaget fick dock flest
röster. Det är det förslaget som visualiseras nu i IPÖ-patientvy. Alla var dock eniga om att
hjälptexter är viktigt och att det underlättar mycket för att patienten skall förstå sin IPÖ. Några
representanter ansåg att det är viktigt att hjälptexter anpassas till respektive diagnos.
Övriga reflektioner utifrån dialogseminarium

En del nya input kom upp under dialogseminarium två:
•
•

Under strålbehandling saknade några patientrepresentanter en tidslinje precis som det blir
under läkemedelsbehandling i IPÖ-patientvy på IPÖ-melanom.
Hur inkluderas input från personer som är färgblinda?
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•

Önskemål om att se andra biverkningar än läkemedelsbiverkningar.

•

Önskemål att se uppföljning av biverkan. Förslag att det röda krysset ändras till grönt
kryss när biverkan upphör. Eller en linje med ett stopp när biverkan har upphört.

•

Noteras att en del kanske skulle vilja se sin uppdaterade IPÖ innan besöket, för att
förbereda sig.

•

Noteras att ordet palliativ (som används i behandlingsintention), kan uppfattas som ett
värdeladdat och tungt ord för patienter som lever länge med en icke-kurativ cancer. Det
diskuterades om det skulle det vara möjligt att byta ut/ta bort begreppet eller hantera på
annat sätt? Efter remissförfarande poängteras dock att det kan ses som en risk att inte
visualisera behandlingsintention för patienter som är i en palliativ fas. Det för att
patienten tydligt kan se sin behandlingsintention som kan stärka och hjälpa patienten att
förstå sin situation och målsättning med behandlingen, och därmed ges stöd därefter.

Andra mer allmänna reflektioner som berördes var att patientmedverkan i IPÖ-projektet och
projektet för IPÖ-patientinformation och patientimplementering har varit stor vilket har varit
bra. Gruppen som deltog var positiva till projektet och kan tänka sig delta i likande projekt
framöver.

IPÖ som en grund för kommunikation i vårdmötet
Nedanstående resultat är inhämtat från utvärderingarna på pilotklinikerna, både från profession
och patient.
Information om IPÖ gavs även muntligt till patienten vid ett läkarbesök. Patienterna upplevde att
informationen som gavs var saklig, bra, tydlig och 100 procent (n.6) av svaren i patientenkät vid
pilotsjukhusen ansåg informationen som begriplig. Nedan presenteras ett urval av citat från
vårdgivare på pilotklinikerna:
”Allt, fungerar alltid mycket bra att använda IPÖ som underlag i vårdmötet”
”Det är översiktligt”.
”Flera av mina patienter har redan sedan tidigare blivit introducerade till IPÖ”.
” Tycker det flyter på bra, har inget speciellt att kommentera på” ”Lätt att visa på skärmen.”

Anser du att IPÖ hjälper dig i ditt arbete att beskriva patientens sjukdomsförlopp och
behandlingar?
”Ja mycket. Gemensam bild av behandlingar, behandlings-svar, nu-läge i förhållande till vad som tidigare hänt”.
” Det är ett bra signalvärde till patienten att jag bryr mig om att han får möjlighet att få all information om sin
sjukdom som han vill"
” För de med komplexa behandlingar med många terapibyten/pauser: absolut värdefullt men för de med enstaka
behandlingslinjer utan massa pauser etc blir det lite "overkill" och ger inte tillbaka den tiden det tar för
registreringarna. Dock vet man ju inte vilka patienter det kommer vara från början”
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”Det ger en bra överblick över hela tidsperioden med spridd cancer och även ibland från diagnos. Lätt att blicka
tillbaka och relaterar till tidigare händelser.”
”Det mesta. Jag fick dock lägga lite tid att förklara upplägget med tidsaxel, adjuvant/palliativ behandling.
Patienten behöver vara lite van vid digitala verktyg och layout”.
”Ja, framför allt när det gäller att beskriva för kollegor och när jag själv tar över en patient som jag inte känner
sedan tidigare”.

Vilket värde/nytta ger möjligheten att skicka ut IPÖ-patientvy dig som vårdgivare?
”Vetskap att patienten har möjlighet att vara med involverad i sin sjukdom.”
”Underlättar kommunikation och går att hänvisa att de kan titta i lugn och ro hemma.”
”Till de patienter som har ett behov av att få en översiktsbild och koll på de behandlingar som givits och när.
Märkte att inte alla har det behovet”
”Det är synd att läkaren måste skicka patientvyn för att patienten ska få den senaste versionen hela tiden. Det är
inget hemligt som står där även om man har förregistrerat inför besöket, patienterna som är inne på IPÖ är ofta
också inne i sin journal och har lärt sig att en del som står där ska tolkas med försiktighet upplever jag.”

Vårdgivarna beskriver vidare i sina svar att informationen i tooltip/hjälptexter behövdes gås
igenom vid besöket, det som kan synas för patienten. Några patienter verkade följa med och
förstå informationen i IPÖ direkt, medan andra hade svårt att hänga med på alla symboler och
läkemedelsnamn. De flesta vårdgivarna upplevde att det var lätt att trycka på knappen och skicka
ut. Detta stämmer även överens med patientupplevelser vid dialogseminarium som påtalade
vikten av att genomgång av hjälptexter och namn på rader behövs vid vårdmötet. Vårdgivarna
upplevde också att det var positivt att det går att ta bort tidigare skapade versioner av IPÖpatientvy. En vårdgivare uttryckte att funktionen att skicka ut IPÖ-patientvy till patienten är
onödig då patienten borde kunna se IPÖ-patientvy i realtid på samma sätt som patienten ser sin
journal digitalt. I utvärderingarna från vårdgivarna så visade dessa på att de flesta upplevde att det
var lätt att skicka ut IPÖ-patientvy, ”Enkelt att skicka ut, bara genom en knapptryckning”. En patient
som deltog hade haft svårt att hitta sin IPÖ-patientvy på 1177-vårdguidens e-tjänster. Några
patienter som fick förfrågan om att delta i projektet avstod med uppgiven anledning: Inget bankid, dålig IT-vana.
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KAPITEL 4

Rekommendationer för
fortsatt arbete
Följande kapitel redogör för rekommendationer för fortsatt arbete avseende IPÖ
Patientbroschyr, utveckling IPÖ- patientvy, IPÖ som en grund för kommunikation i vårdmötet
samt breddinförande med tillhörande konsekvensdiskussion. Följande rekommendationer är
sammanställda och bygger på samtliga resultat och erfarenheter inom projektet. Både
utvärderingarna på pilotklinik, dialogseminarium, dialog inom IPÖ-AU och presentation i RCC
sams arbetsgrupp för IPÖ.
Sammanfattningsvis rekommenderar projektet följande.

IPÖ Patientbroschyr
•

Bedömningen är att IPÖ Patientbroschyr, efter mindre revideringar, kan lämnas över till
en sista genomgång av kommunikatör med specialistkompetens inom patientinformation
för att sen genomgå layout. Här kan inspiration tas från framtagen broschyr för Min
vårdplan [7] för att ge ett liknande intryck av de olika kunskapsstöden som RCC
tillhandahåller. IPÖ Patientbroschyr bedöms vara så pass generisk att den kommer att
kunna lämnas ut till patienter utan att löpande behöva revisionshanteras annat än om
större ändringar görs i systemet. Vidare rekommenderas att IPÖ Patientbroschyr
kvalitetssäkras med ett på förhand tidsatt intervall, exempelvis en gång årligen. Slutligen
rekommenderas att IPÖ Patientbroschyr publiceras på www.cancercentrum.se för att
vårdverksamheter ska kunna skriva ut, samt eventuellt som länk i IPÖ-patientvy till
hemsidan för patient att snabbt få tillgång till broschyren digitalt.

•

Parallellt med ovanstående punkt rekommenderas att initiera dialog med 1177 vårdguiden
för att kunna tillgängliggöra information om IPÖ på 1177 vårdguidens hemsida.

•

Vårdgivarna rekommenderas att skriva ut IPÖ Patientbroschyr och lämna till patient,
förslagsvis i ett tidigt skede i patientens sjukdom för att ge information om att IPÖ finns,
och sedan vid lämpligt uppföljande möte tillfråga patienten om patienten vill se sin IPÖ
via 1177-vårdguidens e-tjänster. Vårdgivaren behöver då ha registrerat patientuppgifter i
IPÖ för att ha något att visa upp. Vårdgivaren behöver också vara inkännande och lyhörd
för när det är lämpligt att tillfråga patienten om hen önskar se sin IPÖ.

Utveckling IPÖ-patientvy
•

För samtliga utvecklingsönskemål som uppkommit under projektet föreslås genomgång
av önskemålen med produktägare och UX-designer, som får upprätta en
prioriteringsordning för teknisk utveckling. Projektet rekommenderar att genomföra
riskanalyser kring de olika utvecklingsdelarna enligt gängse rutin. Vid behov av klinisk
erfarenhet och medicinsk kompetens kan IPÖ-AU inkluderas i riskanalysen.
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•

Information/hjälptexter till benämningar på raderna i form av tool-tips eller annan
lösning efterfrågades av patientrepresentanterna. Utöver det efterfrågade
patientrepresentanterna i dialogseminarierna även en ”diagnosspecifik FAQ” för att
kunna förstå sin IPÖ bättre. Diagnosspecifika FAQ skulle kräva en betydande
arbetsinsats att ta fram, kontinuerligt uppdatera och kvalitetsgranska. Rekommendationen
är därför att som första steg lägga till information/hjälptexter eller motsvarande,
utvärdera IPÖ-patientvy igen efter en tid för att se om behovet kvarstår med att utveckla
diagnosspecifika FAQ för nytt ställningstagande.

•

För att förtydliga ytterligare för patienten kan det övervägas att komplettera IPÖpatientvy med en generiskt skriven text, exempelvis som skriven i nuvarande version av
IPÖ Patientbroschyr: Det kan vara svårt för dig som patient att fullt ut förstå din IPÖ; vad
symbolerna med dess medicinska termer står för, men du kan alltid fråga din läkare eller sjuksköterska
vid nästa kontakt om något känns oklart.

•

En annan del som efterfrågades från några patientrepresentanter var att byta ut ordet
behandlingsintention palliativ i IPÖ-patientvy, då ordet kan anses värdeladdat samt att
metastaserad cancersjukdom idag är inte en enhetlig diagnos. Andra patientrepresentanter
argumenterade för att det är viktigt att patienten tydligt kan se sin behandlingsintention,
vilket kan stärka och hjälpa patienten att förstå sin situation och målsättning med
behandlingen, samt ges möjlighet att få hjälp och stöd därefter. Cancersjukdomar är i dag
en heterogen grupp av sjukdomar med stor variation i prognos med flera olika
behandlingsalternativ, vilket bland annat tas upp i det nationella vårdprogrammet i
palliativ vård [8]. Projektet noterar att denna fråga är komplex och att mer dialog och
kunskap behövs för att kunna hanteras på ett sätt som kan möta de olika behov som
finns. Kanske krävs också olika typer av lösningar inom olika diagnoser? Frågan behöver
utredas ytterligare innan någon utveckling kan göras.

IPÖ som en grund för kommunikation i vårdmötet
•

•

•
•

Resultatet visar på vikten av att vårdprofessionen förstår IPÖ som system och kan
förklara och visa upp IPÖ för patienten i vårdmötet. Det uppfattas som viktigt att kunna
bemöta patientens frågor och kunna förklara det som exempelvis står i
tooltips/hjälptexter. Detta talar för att det kan vara bra med ett kortfattat stöddokument
som kan användas av nya användare av systemet när vårdgivare skall kommunicera vad
som är viktigt att förklara och visa upp under mötet med patient innan digitalt utskick av
IPÖ-patientvy.
Resultatet påvisar olika typer av fördelar av att kunna visa upp och kommunicera
patientens IPÖ i vårdmötet. Exempelvis kan kommunikationen mellan vårdprofession
och patient kan förstärkas, patienten kan bli mer involverad i sin sjukdom samt att
patienten kan visa sin IPÖ för närstående som många gånger också har frågor kring
patientens sjukdom och behandling.
Resultatet visar också att alla patienter inte är intresserade av att se sin IPÖ och lyhördhet
inför patientens val är viktigt.
Erfarenheterna inom projektet visar på att ett stöddokument som kan beskriva
ovanstående delar kan utgöra en grund för vårdprofessionen att utgå ifrån när
vårdgivaren skall börja kommunicera och skicka ut IPÖ-patientvy till patient.
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•

Stöddokumentet kan publiceras på IPÖs hemsida [9] där andra typer av stöddokument
för vårdprofessionen finns.
En generisk skrivning i respektive manual bör finnas kring IPÖ-patientvy, som skulle
kunna hänvisa till stöddokumentet. Rekommenderas att ett sådant stöddokumentet
publiceras inför att breddinförande genomförs.

Breddinförande
Rekommendationen för breddinförande är att tillgängliggöra IPÖ-patientvy, för samtliga åtta
diagnoser samtidigt, efter att ovanstående under rubrikerna IPÖ Patientbroschyr, Utveckling IPÖpatientvy och IPÖ som grund för kommunikation i vårdmötet beaktats. Detta utifrån att det i resultatet
framgår att:
•
•
•
•
•

Vårdprofessionen på pilotklinikerna inte uttrycker några hinder att använda funktionen.
Patienter från pilottestningen ser positivt på att kunna se sin IPÖ digitalt och beskriver att
IPÖ skapar ett mervärde.
Patientrepresentanter från dialogseminarierna ser positivt, givet att vissa justeringar
genomförs, på att kunna se IPÖ-patientvy digitalt.
IPÖ - AU ser inga hinder för att släppa på funktionen för IPÖ-patientvy för samtliga
IPÖ-diagnoser vid samma tillfälle.
Den tekniska lösningen via 1177 vårdguidens e-tjänster är under projektet testad och
ändamålsenlig.

Som tidigare beskrivet finns den tekniska lösningen redan programmerat för samtliga IPÖdiagnoser. Således rekommenderas att under våren 2022 prioritera den återstående tekniska
utvecklingen, samt revidering och layout av IPÖ Patientbroschyr samt framtagande av
stöddokument. Riskanalys enligt rutin bör också genomföras kring de olika utvecklingsdelarna.
Ett nästa steg är också att ta fram en kommunikationsplan kring IPÖ Patientbroschyr och IPÖpatientvy. Detta arbete kan göras parallellt med att IPÖ Patientbroschyr revideras och den
tekniska utvecklingen av IPÖ-patientvy sker.
För att utvärdera huruvida det finns behov av ytterligare utveckling av IPÖ-patientvy och IPÖ
Patientbroschyr rekommenderas att utvärdering sker ca 1–2 år efter att funktionen finns på plats
och används i klinisk rutin.

Konsekvensdiskussion breddinförande
Fördelar/styrkor med ett breddinförande av IPÖ-patientvy bedöms utifrån projektet av
projektledarna vara att:
• IPÖ möjliggör en välinformerad patient som ges mer delaktighet i sin vård och
behandling.
• IPÖ främjar nya arbetssätt inom vården genom att involvera patienten i vårdmötet.
• Vårdprofessionen väljer aktivt att patienten ska få ta del av sin IPÖ genom att skicka
IPÖ-patientvy till 1177 vårdguidens e-tjänster. Således får patienten ta del av den senaste
versionen som visats i vårdmötet.
• Patienten kan välja att visa sin IPÖ-patientvy hemifrån för närstående.
• IPÖ skapar förutsättningar för jämlik vård genom dess oberoende av journalsystem.
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•

Utifrån patientperspektiv finns en styrka i att patienter redan har möjlighet att ta del av
sin patientjournal digitalt via 1177-vårdguiden och med andra ord har en vana att logga in
och ta del av information kring sina besök hos vårdgivare.

Nackdelar/svagheter/potentiell risk med ett breddinförande av IPÖ-patientvy bedöms
utifrån projektet av projektledarna vara att:
• Tillgång till IPÖ- patientvy via 1177 vårdguidens e-tjänster kräver viss digital kompetens
samt tillgång till dator, läsplatta eller mobil. Som ett alternativ kan dock vårdprofessionen
skriva ut IPÖ-patientvy på papper vid vårdmötet. Dock försvinner då den interaktiva
delen av IPÖ-patientvy.
• Patienter med kognitiva funktionsnedsättningar kan ha svårt att förstå sin IPÖ.
• Att vårdverksamheten inte använder sig av IPÖ, vilket innebär en risk att användandet av
IPÖ kan uppfattas som ojämlikt.
• Att vårdprofessionen råkar använda funktionen och skicka ut en IPÖ till patienten av
”misstag”.
• Att engagerad profession som är användare av IPÖ slutar och nästkommande väljer att
inte använda IPÖ, följaktligen upphör patientens IPÖ att vara aktuell och uppdaterad,
och skickas inte heller ut till patienten.
Nackdelarna/svagheterna bedöms inte vara så pass stora att det skulle motivera att inte
genomföra ett breddinförande av IPÖ-patientvy och IPÖ Patientbroschyr. Att det krävs en viss
digital mognad för att få tillgång till IPÖ-patientvy via 1177 vårdguidens e-tjänster är inte unikt
för IPÖ. Här finns alternativet, som tillämpas av en del verksamheter idag, att skriva ut IPÖpatientvy på papper. Samma gäller för patienter med kognitiva funktionsnedsättningar – att det
inte är specifikt för IPÖ utan att det gäller för journalinformation på 1177.se generellt.
Att vårdverksamheter inte fyller i alla variabler IPÖ bedöms inte vara en svaghet som skulle
stoppa ett breddinförande. Den vårdverksamhet som initialt väljer att enbart registrera vissa
variabler i IPÖ kommer sannolikt inte heller att välja funktionen att skicka IPÖ-patientvy till
1177 vårdguidens e-tjänster.
Att patienter kan uppleva tillgången till IPÖ som ojämlikt är oundvikligt givet
implementeringstakten av IPÖ nationellt. Här kan patienter däremot ses som en tillgång som
efterfrågar IPÖ inom sin vårdverksamhet och därmed öka vårdverksamheternas vilja att använda
IPÖ och IPÖ-patientvy.
Om vårdprofessionen skulle råka skicka IPÖ-patientvy digitalt, ofullständig eller utan att först
gått igenom vyn med patienten, bedöms inte utgöra ett allvarligt hot då IPÖ-patientvy är ett
komplement till patientens journal. Här bör det övervägas om att lägga till skrivelse i IPÖpatientvy liknande den i IPÖ Patientbroschyr: Det kan vara svårt för dig som patient att fullt ut förstå
din IPÖ; vad symbolerna med dess medicinska termer står för, men du kan alltid fråga din läkare eller
sjuksköterska vid nästa kontakt om något känns oklart. Här kan det även övervägas att initialt även
lägga till IPÖ är ett komplement till din patientjournal. Det för att förtydliga och undvika eventuella
missförstånd avseende IPÖ.
Att engagerad profession som är användare av IPÖ slutar och nästkommande profession väljer
att inte använda IPÖ, bör inte heller ses som ett hinder för breddinförande.
IPÖ-patientvy kan ses som ett erbjudande och en möjlighet för vårdgivare att kunna skicka ut till
patient. Detta ställer dock inte något krav på att detta måste ske. Det är upp till varje vårdgivare
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att avgöra när detta anses lämpligt. Under projektet har flera fördelar kring IPÖ ur ett patientoch vårdgivarperspektiv belysts och för att öka upp implementeringstakten av IPÖ nationellt
rekommenderar projektet att inkludera IPÖ i diagnosernas nationella vårdprogram.
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BILAGA 1 – IPÖ PATIENTBROSCHYR
(ARBETSMATERIAL)

Individuell patientöversikt (IPÖ)
Denna broschyr ger dig som patient en introduktion till vad IPÖ är och information om hur du
kan ta del av din IPÖ via 1177 Vårdguidens e-tjänster. IPÖ förmedlar en överskådlig bild av din
vårdsituation, för att du enklare ska kunna vara delaktig i din egen vårdprocess.

Vad är 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.

Exempel på hur det kan se ut i din IPÖ.
IPÖ kan användas tillsammans med din vårdgivare vid ditt sjukhusbesök, men du kommer också
åt din IPÖ via 1177.se om du vill titta själv eller tillsammans med dina närstående.
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Var finns min IPÖ?
Din IPÖ hittar du via 1177 Vårdguidens e-tjänster på 1177.se. Där kan du även få meddelanden
från din vårdgivare. Om du vill kan du få en notis via SMS eller e-post när du får ett nytt
meddelande.
Din vårdgivare skickar ett meddelande via 1177.se när det finns ny information att titta på i din
IPÖ.
Om du inte vill eller har möjlighet att logga in på 1177.se kan du be din vårdgivare att skriva ut
din IPÖ i pappersform.

Hur loggar jag in?
På 1177 vårdguidens webbplats, 1177.se, finns information om hur du loggar in samt instruktion
hur du beställer BankID. Gå till 1177.se och klicka på Logga in eller gå direkt till 1177.se/login
För att du ska kunna få meddelandeaviseringar från IPÖ krävs att du har en aktiv inkorg på
1177.se samt ett BankID.

Vad betyder de olika symbolerna i min IPÖ?
Symbolerna visar olika händelser i ditt sjukdoms- och behandlingsförlopp över tid. När du för
muspekaren över symbolerna får du mer information om symbolernas betydelse.
Det kan vara svårt för dig som patient att fullt ut förstå din IPÖ; vad symbolerna med dess
medicinska termer står för, men du kan alltid fråga din läkare eller sjuksköterska vid nästa kontakt
om något känns oklart.

Enkäter i IPÖ
Om din vårdgivare önskar att du besvarar en enkät får du ett meddelande via 1177.se. Enkäten
kan till exempel ha frågor om hur du mår och om du har fått några biverkningar. Enkätsvaren
kan tillsammans med information om ditt sjukdomsförlopp och dina behandlingar utgöra ett stöd
vid nästa samtal med din vårdgivare.

Samtycke och sammanhållen journalföring kopplat till IPÖ
IPÖ ligger på en nationell IT-plattform och kan därför nås av alla vårdgivare, oavsett vilket
journalsystem de använder. Alla vårdgivare som väljer att ansluta sig till IPÖ kan ta del av dina
registrerade uppgifter, förutsatt att du som patient samtycker till sammanhållen journalföring.
Sammanhållen journalföring innebär att en vårdgivare kan ges tillgång till en annan vårdgivares
ospärrade vårddokumentation förutsatt att;
•

vårdgivaren har en aktuell vårdrelation till dig som patient.
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•

journaluppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda och behandla
sjukdomar eller skador hos dig som patient.

•

du som patient samtycker till att vårdgivaren tar del av journalen. Samtycket ska
registreras i journalen. Ett registrerat samtycke gäller under en begränsad tid eller tills du
väljer att återkalla det.

Vad händer med min IPÖ när jag är färdigbehandlad på den
klinik som tillämpar IPÖ?
Din IPÖ finns kvar i och med att det är en journalhandling. Om du behandlas/följs upp för din
cancersjukdom hos en annan vårdgivare så kan den vårdgivaren fortsätta att registrera i din IPÖ
om du som patient samtycker till sammanhållen journalföring.
IPÖ är ett av flera kunskapsstöd som Regionala cancercentrum (RCC) erbjuder
vårdverksamheter att använda. För mer information om IPÖ och RCC:s övriga kunskapsstöd,
exempelvis Min vårdplan, se cancercentrum.se/kunskapsstyrning
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BILAGA 2 – FÖLJEBREV TILL PATIENT PÅ
PILOTKLINIK SOM BESKRIVER PROJEKTET
Till dig som patient

Projekt: IPÖ patientimplementering och patientinformation
Projektet syftar till att ta fram patientinformation som beskriver vad en individuell
patientöversikt (IPÖ) är och var man som patient hittar sin IPÖ
Projektet – din medverkan

Vi önskar din medverkan i projektet genom att du får testa att läsa igenom ett utkast på en
informationsbroschyr som beskriver vad IPÖ är och var du kan hitta din IPÖ. Din läkare
kommer att visa och förklara vad du kan se i din IPÖ och skicka ut den, så att du även kan få
titta på den via 1177.se. Ditt deltagande slutar med att du får besvara några enkla frågor i en
enkät. Adressen till enkäten finner du längre ner.
Vi som genomför projektet arbetar med IPÖ på Regionala cancercentrum (RCC) och utför detta
projekt tillsammans med din klinik. Målet är att alla patienter som har tillgång till IPÖ genom sin
cancerdiagnos skall få information som beskriver vad IPÖ är och hur man kan hitta till sin IPÖ.
Det är även värdefullt för oss att få veta hur du upplevde att titta i IPÖ och om det skapade
något värde för dig som patient.
Viktigt att känna till

Ditt deltagande i projektet är frivilligt.
Dina svar i enkäten kommer att hanteras helt anonymt.
Enkäten hittar du på cancercentrum.se/tycktill eller genom att scanna QR-koden med
kameran på din mobiltelefon.

Frågor om projektet

Vid frågor om projektet eller din medverkan, kontakta någon av projektledarna via
mailadresserna nedan.
Med vänlig hälsning,
Viktoria Henell
IPÖ Koordinator
viktoria.henell@rccmellan.se

Sara Friedrich
IPÖ Koordinator
sara.friedrich@rccmellan.se
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BILAGA 3 – UTVÄRDERINGSENKÄT RIKTAD MOT
PATIENT PÅ PILOTKLINIK
Utvärdering pilotprojekt IPÖ- patientimplementering och
patientinformation
Patient

Frågor om: patientbroschyren
Var informationen som lämnades begriplig?
Ja

Nej, varför inte

Var det något i patientbroschyren som du tycker saknades eller kan utgå?
Saknade

Kan utgå

När anser du att det är rätt tillfälle för vårdgivaren att introducera patientbroschyren till dig?

Frågor om: Information vid ditt läkarbesök
Hur upplevde du informationen kring IPÖ i sin helhet som lämnades vid ditt läkarbesök?

Var informationen som lämnades om din IPÖ begriplig?
Ja

Nej, varför inte

Frågor om: din IPÖ på 1177 Vårdguiden
Hur har det gått att logga in på 1177 Vårdguiden för att ta del av din IPÖ?

Var informationen i din IPÖ på 1177 Vårdguiden begriplig?
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Ja

Nej, vad behöver förtydligas

Saknade du någon information i din IPÖ på 1177 Vårdguiden?
Nej

Ja, vad

Anser du att hjälptexterna till symbolerna i din IPÖ kan utformas ytterligare?
Ja, utveckla

Nej

Övriga frågor:
Anser du att IPÖ hjälper dig att förstå ditt sjukdomsförlopp och dina behandlingar?
Ja, ev kommentar

Nej, varför inte

Upplever du att IPÖ skapar ett mervärde för dig?

Övriga kommentarer/förbättringsförslag
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BILAGA 4 – UTVÄRDERINGSENKÄT RIKTAD MOT
VÅRDPROFESSION PÅ PILOTKLINIK
Utvärdering pilotprojekt patientimplementering och patientinformation
Individuell patientöversikt (IPÖ)
Profession

Frågor om: deltagande i projektet
Hur många patienter har du inkluderat i projektet?

Tillfrågades fler patienter att delta i projektet än de som deltog? Om svaret är ja varför tror du att
de avstod att delta?

Hur har din helhetsupplevelse varit i att delta i detta projekt? (framtagande av innehåll till
patientbroschyr, välja ut och inkludera patienter, informera kring IPÖ och skicka ut IPÖpatientvy)

Frågor om: patientbroschyren
Var det någon information i patientbroschyren som saknades eller kan utgå?
Saknade (ge exempel på vad)

Kan utgå (ge exempel på vad)

När anser du att det är rätt tillfälle att introducera broschyren till patienten?

Frågor om: information vid vårdmötet
Hur har det gått att kommunicera kring IPÖ i sin helhet med patienten?
Vad gick bra

Vad gick mindre bra
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Upplevde du att patienten kunde ta till sig informationen utifrån IPÖ?
Ja, ev kommentar

Nej, varför inte

Anser du att IPÖ hjälper dig i ditt arbete att beskriva patientens sjukdomsförlopp och
behandlingar?
Ja, (beskriv hur)

Nej, varför inte

Var det några delar i patientens översiktsvy som behövde beskrivas extra utförligt? Exempelvis
symboler, namn på rader eller hjälptexter.

Övriga frågor:
Hur har det gått att skicka ut Patientvy från IPÖ till 1177 Vårdguiden? (ge exempel)
Vad gick bra

Vad gick mindre bra

Vilket värde/nytta ger möjligheten att skicka ut IPÖ-patientvy dig som vårdgivare?

Övriga kommentarer/förbättringsförslag
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Med patienter och närstående för hela människan, i dagens och framtidens cancervård.
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