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Individuell patientöversikt (IPÖ)  
Ett sätt att visualisera din sjukdoms- och behandlingshistorik  

Detta informationsdokument 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 kan det finnas 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.  

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 en länk till 1177.se när det finns ny information att titta på 
i din IPÖ. 
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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 i översikten får du mer information. Du kan själv välja tidsperiod 
genom att zooma in.  

Tala med din vårdgivare om du har frågor kring innehållet i översikten eller de medicinska termerna. 

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.
• 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 
Kunskapsstyrning - RCC (cancercentrum.se)  

https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/
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