
IPÖ ger en sammanställning av information om den enskilda patientens sjukdomsförlopp och

behandlingar presenterade som en tidslinje där tidpunkter framgår för bland annat;

Vårdkontakt

Behandlingsbeslut

Undersökningar

Behandlingar - inklusive läkemedelsbehandlingar

Analysresultat  

IPÖ är ett verktyg som möjliggör att både vårdens medarbetare och patienten ges en överskådlig och

gemensam bild av den vård och de behandlingar som patienten fått och får under sin sjukdom. Inför

vårdmötet finns möjlighet att be patienten fylla i en enkät om symptom och livskvalitet (PROM =

patientrapporterade utfallsmått), vilket möjliggör ett stärkt och effektiviserat vårdmöte.

IPÖ är ett verktyg som möjliggör för vårdverksamheten att få sammanställningar av statistik om 

Vilka patienter som kan få ett nytt läkemedel (som planerings- och budgetunderlag)

Vilka patienter som kan få erbjudande om att ingå i en klinisk studie

Uppföljning av att riktlinjer följs (exempelvis vårdprogram)

   

bland annat;

Vi får en helt annan möjlighet att följa upp och styra
verksamheten samt utvärdera de medicinska resultaten."             
- Verksamhetschef

Det är lätt att förstå och man får en blixtsnabb
överblick. Man kommer ihåg saker som sagts och ser
tider, datum och hela sjukdomsförloppet."
- Patient

Individuell patientöversikt (IPÖ)

Individuell patientöversikt (IPÖ) är ett nationellt IT-stöd för att samla in och visualisera ett flertal viktiga

uppgifter om en patients sjukdoms- och behandlingshistorik. Den används tillsammans med patientjournalen

och underlättar både för patient och för dig som vårdgivare på flera olika sätt.

IPÖ finns på samma tekniska plattform som de nationella kvalitetsregistren inom cancerområdet - INCA

(Informationsnätverk för cancervården). IPÖ är ett vårdinformationssystem och är registrerat som ett

Nationellt Medicinskt Informationssystem (NMI) hos Läkemedelsverket. Mer information och stöd om INCA

och IPÖ finns på cancercentrum.se. 

För mer information och kontaktuppgifter: www.cancercentrum.se/patientoversikter

Ger en sammanställd bild och

överblick av den enskilda

patientens vård- och

behandlingshistorik. 

 

Effektiviserar förberedelser

inför möte mellan patient och 

vårdverksamhet, samt inom

vårdteam och för

multidisciplinära konferenser.

Överblick journalinnehåll

Patienten har tillgång till IPÖ

via 1177 Vårdguiden.

Patient och närstående får en

helhetsbild.

 

I IPÖ finns också möjlighet 

att inkludera patientens 

 mående genom att patienten

besvarar enkäter.

Patienten blir delaktig

Möjliggör sammanställning 

av statistik för 

vårdverksamheten. 

 

 

Informationen från IPÖ kan

överföras till diagnosens

nationella kvalitetsregister och

till register för cancerläkemedel. 

Planering och uppföljning

Om Individuell patientöversikt

- stödjer och ger överblick i cancervården

http://www.cancercentrum.se/
https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/patientoversikter/

