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Grafisk presentation av den enskilde patientens sjukdomsförlopp och behandling

Patientöversikter i cancervården
Nytta och syfte:

1.

Direkt i den patientnära vården: Grafisk presentation av den
enskilde patientens sjukdomsförlopp och behandling

2.

Ger kvalitativa underlag för verksamheternas eget uppföljningsoch utvecklingsarbete

3.

Ger kvalitativa underlag för utveckling av vård och
behandling på nationell nivå – då strukturerad data överförs från
patientöversikten till nationella kvalitetsregister

Stödjer och
underlättar
mötet:
vårdgivare-patient
Används
tillsammans med
patientjournal

Införande av patientöversikter i cancervården
Projektet genomförs 2018-2021
Finansieras av:

Projektet:
Omfattar införande av åtta cancerdiagnoser
under projekttiden
(men innebär att struktur/modell för införande
av ytterligare diagnoser etableras)
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Projektets förstudie (2016-2017)
•

Den tekniska plattformen INCA - möjlig att använda för att utveckla patientöversikter

•

Juridisk genomlysning (Manolis Nymark: Laglighetsprövning av realtidsregister inom
cancervården)

•

Systemkravspecifikation för generisk modell – som kan anpassas för resp. diagnos

•

Modell för genomförande samt för förvaltning av patientöversikter – på INCA-plattformen

Dessutom!

Erfarenheterna från de tidiga/nuvarande patientöversikterna för
Njure (1 600 patienter), prostata (8 900 patienter) och lunga (13 000 patienter)

Projektorganisation
Intressentföreträdare:
• Patientföreträdare
• Myndighetsföreträdare
• Industriföreträdare
• Verksamhetschefsgruppsföreträdare
• Forskningsrepresentant

Styrgrupp
•
•
•
•
•

Arbetsutskott
Representanter för de
åtta diagnoserna

Ordförande (ordf RCC Samverkan)
Finansiärsrepresentanter
Intressentföreträdare
2 Representanter för Arbetsutskottet:
RCC-funktioner
Föredragande: Arbetsgruppsledare och projektledare

Externa finansiärer
• SWElife
• Sjöbergstiftelsen
RCC –funktioner
• Ordförande, RCC Samverkan
(Nationella cancersamordnaren)
• Ordförande AKI
• IT-chef, INCA
• Registerproduktägare,
Patientöversikter
• Funktionschef, register

Projektgrupp
(inom RCC-organisationen)
Bröst
Prostata

Lunga

CNS

Diagnosspecifika
arbetsgrupper

Ovarial

Njure

Myelom
Melanom

Arbetsgrupper
- diagnosövergripande

Diagnosarbetsgruppernas uppdrag
- arbetsgruppen knuten till styrgruppen för diagnosens nationella kvalitetsregister
1. Ta fram diagnosens kravspecifikation
– utifrån den generiska modellen och utifrån
diagnosens behov

Arbetsgruppernas ledare:
Bröstcancer: Maria Ekholm
Njurcancer: Ulrika Harmenberg

Bröst

2. Acceptanstestning

Melanom: Hanna Eriksson
CNS

3. Framtagande av användarmanual
(utifrån generiskt format)

Prostata

Lunga

Diagnosspecifika
arbetsgrupper

Lungcancer: Gunnar Wagenius

Prostatacancer: Ingela Franck Lissbrant

Ovarial

Myelom
Melanom

4. Implementeringsstrategi och
genomförande

Njure

Myelom: Cecilie Hveding
Äggstockscancer: Thomas Högberg
CNS: Michael Strandéus

Utvecklingsarbetet
- utveckling både generiskt, och för de specifika diagnoserna
•

Anpassning av INCA-plattformen (utifrån förstudien)

•

NMI-registreras (Nationella medicinska informationssystem) (”CE-märkning för nationell nivå”)kvalitetssäkringsarbete – Registrerat som NMI hos Läkemedelsverket 191004

•

Utveckling av modulerna

•

Utdata och sammanställningar

•

Implementeringsstrategier/-aktiviteter

Utvecklingsarbetet
- Utveckling som stärkts under projektet
•

Utveckling av patientöversikter för ökad patientcentrering
- I samarbete med diagnosernas patientföreningar genomförs arbete för att identifiera
utveckling mha patientöversikterna som ett verktyg för stärkt kommunikation inför/under och
mellan mötet mellan vården och patienten
- Utveckling av PROM (patientrapporterade mått) som en del av patientöversikterna

•

Utvecklingen av patientöversikterna driver på frågor kring strukturerad vårdinformation och
automatöverföring av data mellan system
– Data i patientöversikterna mappas mot det nationella fackspråket SNOMED CT
– I dialog med Socialstyrelsen och NSG Strukturerad vårdinformation respektive Inera och
COSMIC kundgrupp

Förtydligande om data från IPÖ till Diagnosens
Nationella kvalitetsregistret - datauttag
INCA
Klinikens
IPÖ
Datamängd 1

Klinikens
formulär för
inrapportering
mot
Kvalitetsregister
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Datamängd 2

Nationellt
Kvalitetsregister
Vy på INCA med
sammanslagning av
datamängder (1+2)

Data i NKR kan tex. användas
till:
- utveckling av nya
behandlingsstrategier
- forskning
- utveckling och uppföljning
av nya läkemedel
- kunskap om biverkningar
- beslutsunderlag för att
främja jämlik vård.

2020: Release och implementeringsstart - testkliniker
Diagnos

Releasevecka
2020

Bröstcancer

v. 18

Melanom

v. 18

Njurcancer

v. 18

Lungcancer

v. 33/37

Prostatacancer

v. 42

Äggstockscancer

v. 42

Myelom

v. 50

CNS

v. 50
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Namn | Sammanhang

Implementeringsplan – patientöversikterna på
kliniker 2020/2021
1.

För pilotsystemens diagnoser finns systemet redan implementerat på många kliniker
Migrering av patientdata från pilotsystemen
• Lungcancer: 13 000 patienter
• Prostatacancer: 8 900 patienter
• Njurcancer: 1 600 patienter

2.

Respektive diagnosarbetsgrupp har tagit fram implementeringsplan (till en gemensam för hela
projektet)
Exempel:
Prostata startar med 10 kliniker under hösten och utvecklar för ytterligare kliniker vid årsskiftet
Lungcancer har ca 40 kliniker som har använt pilotsystem som nu gått över till IPÖ
CNS startar med fyra testkliniker men planerar för de totalt 19 kliniker som är relevanta med
implementering 2021.

3.

Implementeringsplanering pågår också inom RCC-organisationen – för respektive
sjukvårdsregion (samverkansregion)

2020-09-24

Summering – Inför projektavslut sommaren 2021
Första åtta cancerdiagnoserna utvecklade och implementerade
• Del av RCCs IT-organisation för förvaltning
• Stöd för fortsatt implementering (de åtta diagnoserna) ingår i RCCs ”Vägen
framåt”

Strategi och Struktur för fortsatt utveckling
• Patientöversikter för fler diagnoser
• Fortsatt teknisk utveckling - existerande och kommande diagnoser

TACK!
För att ni lyssnade!
Mer info och kontakt:

cancercentrum.se

